SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Podstawa prawna
Podstawę prawną przetargu stanowi Ustawa – Prawo zamówień publicznych z dnia
29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – ze zmianami) zwana dalej ustawą.

I.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Święciechowa
ul.Ułańska 4 , 64-115 Święciechowa
Tel.: 065 5333510
e – mail: fundusze@swieciechowa.pl
NIP: 697-22-35-722
Godziny urzędowania:

Fax: 065 5299548
REGON: 411050712

poniedziałek
od 800 do 1600
wtorek – piątek od 700 do 1500

II.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.

III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Dostawa oleju opałowego”.

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje dostawę w roku 2016 oleju opałowego w ilości
około 40 000 litrów (limit) do budynków gminnych w Święciechowie, ul. Ułańska 34,
Ułańska 4, Rynek 14 a oraz do budynku w Niechłodzie 24. Ilość zakupionego oleju może ulec
zmianie w zależności od przebiegu sezonu grzewczego oraz panujących warunków
atmosferycznych. Zamawiający wymaga aby oferowany olej spełniał wymogi przewidziane
dla tego rodzaju paliw, określone przez Polskie Normy oraz posiadał parametry nie gorsze
niż: gęstość w temperaturze 15oC, max. 860 (kg/m3), wartość opałowa, min. 42,6 (MJ/kg),
temperatura zapłonu, min. 56 (oC), lepkość kinematyczna w 20oC, max. 6 (mm2/s), skład
frakcyjny: do 250oC destyluje, max. 65 (%(v/v)) do 350oC destyluje, min. 85 (%(v/v)),
temperatura płynięcia, max. -20 (oC), pozostałość po koksowaniu z 10% pozostałością
destylacyjną, max. 0,3 (%(m/m)), zawartość siarki, max. 0,1 (%(m/m)), zawartość wody,
max. 200 (mg/kg), zawartość zanieczyszczeń stałych, max. 24 (mg/kg), pozostałość po
spopieleniu, max. 0,01 (%(m/m)) barwa czerwona, zawartość znacznika, min. 6,0 (mg/L),
zawartość barwnika, min. 6,3 (mg/L).

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia ustala się w dniach od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia
2016r.
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V.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 2 do SIWZ,
oraz koncesję na obrót paliwami płynnymi zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie
objętym zamówieniem,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 2 do SIWZ.
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonywania zamówienia,
Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 2 do SIWZ
d) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 2 do SIWZ.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy –
Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający uzna, że wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli wykonawca złoży
zaświadczenie z ZUS lub KRUS o braku zaległości w opłacaniu składek i zaświadczenie
z Urzędu Skarbowego o braku zaległości w opłacaniu podatków oraz złoży oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1, a także jeżeli złoży odpis
z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru.
3. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, Wykonawca może polegać na wiedzy
i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub
zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie
z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

4. Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy, Wykonawca może powierzyć część zamówienia
podwykonawcom.
5. Ocena zamawiającego, czy wykonawca spełnia powyższe warunki nastąpi poprzez
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przyjęcie od wykonawców i sprawdzenie oświadczeń i dokumentów, o których mowa
w rozdziale VI niniejszej specyfikacji. Przy dokonaniu oceny spełnienia warunków udziału
zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia – nie spełnia.
6. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do
nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca
zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje
się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone
przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
VI.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć:
W zakresie wykazania spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ustawy:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zał. nr 2 do
SIWZ,
2) koncesję na obrót paliwami płynnymi zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie
objętym zamówieniem;
3) dowód dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w przypadku
polegania na zdolnościach innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy,
w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy,
zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów
w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek
łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda
dokumentów dotyczących w szczególności:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
W zakresie wykazania, że nie podlega wykluczeniu, na podstawie art. 24 ustawy:
4) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 3 do SIWZ,
5) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
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wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
6) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert,
7) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
8) oświadczenie, że wykonawca należy/nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.
331 – ze zmianami), w przypadku gdy należy do grupy kapitałowej, listę podmiotów
należących do tej grupy kapitałowej – według zał. nr 4 do SIWZ.
W pozostałym zakresie:
9) potwierdzenie aktualnej ceny producenta oleju opałowego na dzień 30.11.2015r.
(np. wydruk ze strony internetowej producenta oleju opałowego potwierdzony przez
wykonawcę za autentyczność i zgodność).
2. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda
od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w Rozdziale VI ust. 1 pkt 4 - 8 SIWZ.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:
a) każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (w tym członek
Konsorcjum wspólnik spółki cywilnej ) musi złożyć dokumenty, o których mowa
w Rozdziale VI ust. 1 pkt 4 – 8 SIWZ,
b) pozostałe dokumenty Rozdział VI ust. 1 pkt 1 - 3 oraz pkt 9 SIWZ mogą być
przedstawione przez jednego Wykonawcę lub wspólnie (przez pełnomocnika Konsorcjum,
spółki cywilnej), w zależności od tego czy spełniają w tym zakresie warunki udziału każdy
z osobna czy tylko łącznie.
Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
- zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty
obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich
dokumentów,
- pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną, dokument pełnomocnictwa musi być załączony
do oferty.
VII.

POWIERZANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM

1. Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy, Wykonawca może powierzyć część zamówienia
podwykonawcom. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany wskazać w ofercie te
części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
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2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz podania przez wykonawcę nazw (firm)
podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1,
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.
4. W przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców, wykonawca za działania
podwykonawców odpowiada jak za działania własne. Wykonawca wraz z fakturą za
wykonanie usługi przedkłada dowód zapłaty podwykonawcy za poprzedni okres
rozliczeniowy.

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Oświadczenia i zawiadomienia, wnioski, wezwania lub informacje zamawiający i wykonawcy
zobowiązani są przekazywać pisemnie lub za pomocą faksu lub droga elektroniczną,
z zastrzeżeniem, że ofertę bezwzględnie składa się tylko na piśmie (Rozdział XI SIWZ).
Oświadczenia i zawiadomienia, wnioski, wezwania lub informacje wysłane faksem lub drogą
elektroniczną winno być potwierdzone pisemnie, tylko w przypadku gdy druga strona zażąda
takiego potwierdzenia w terminie 2 dni od dnia ich wysłania faksem lub drogą elektroniczną.
Uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami są:
Włodzimierz Turek inspektor
,
tel. 065 5333 528
Katarzyna Kaczmarek
stanowisko ds. funduszy strukturalnych,
tel. 065 5333 520
IX.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie będzie żądał od wykonawców wniesienia wadium.
X.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
XI.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Każdy wykonawca składa tylko jedną ofertę – wzór zał. nr 1 do SIWZ.
2. Ofertę należy przygotować w formie pisemnej w języku polskim.
3. Oferta musi odpowiadać Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i wyraźnie
określać termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności.
Jeśli wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom, należy także
wskazać to w ofercie.
4. Wykonawca składa dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu
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wykonawcy w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z zastrzeżeniem, że oświadczenia składa
się tylko w oryginale.
5. Kopertę należy oznaczyć jako:
„Dostawa oleju opałowego” oraz „Nie otwierać do dnia 1 grudnia 2015r. do godz. 1100 ”.
6. W przypadku, gdy dokumenty są podpisywane przez pełnomocnika, należy przedłożyć
oryginalny dokument zawierający pełnomocnictwo.
7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie
przez osoby podpisujące ofertę. Zaleca się aby wszystkie karty oferty były ponumerowane
i spięte w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty.
8. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi wykonawca.
XII.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. Oferty należy składać w terminie do dnia 1 grudnia 2015r. do godz. 1000
w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4, pokój nr 6, piętro I .
2. Oferty złożone po terminie zamawiający zwraca niezwłocznie wykonawcy.
3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 1 grudnia 2015r. do. o godz. 1100
w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Święciechowie, ul. Rynek 14 a.
XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Ofertę należy przygotować podając cenę netto, stawkę i kwotę podatku VAT oraz ofertową
cenę sprzedaży brutto za 1 litr oleju opałowego o parametrach podanych w rozdziale III
SIWZ. Sposób podania ceny oferty zawiera wzór oferty – zał. nr 1 do SIWZ.
2. Ofertowa cena sprzedaży brutto za 1 litr oleju opałowego powinna uwzględniać wszystkie
koszty Wykonawcy niezbędne do zrealizowania zamówienia ujętego w specyfikacji. W cenie
oferty należy ująć w szczególności:
1) koszt zakupu oleju,
2) koszt transportu oleju,
3) koszt załadunku i rozładunku oleju,
4) inne koszty związane z realizacją dostaw oleju.
XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA
TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami:
a) Cena ofertowa – waga kryterium 97%
b) Termin płatności – waga kryterium 3%
2. Niepodlegające odrzuceniu oferty będą oceniane według poniższych wzorów:
a) Punktacja za kryterium: cena ofertowa, obliczona zostanie na podstawie oferty
wykonawcy w następujący sposób:
Oferta z najniższą ceną uzyska 97 punktów, pozostałe oferty zostaną przeliczone
według wzoru
C min
C=
× 97 pkt .
C oferta
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Cmin oznacza najniższą cenę zaoferowaną w postępowaniu,
Coferta cena badanej oferty.
Uzyskana punktacja zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
Maksymalna liczba punktów jaką może zdobyć wykonawca w kryterium ceny
ofertowej wynosi 97 punktów.
b) Punktacja za kryterium: termin płatności,
Oferty otrzymają ilość punktów przypisaną do ilości dni przypadających na poniżej
podane terminy płatności:
od 14-20 dni od dnia doręczenia faktury zamawiającemu – 1 pkt.
od 21-29 dni od dnia doręczenia faktury zamawiającemu – 2 pkt.
30 dni od dnia doręczenia faktury zamawiającemu – 3 pkt.
Maksymalna liczba punktów jaką może zdobyć wykonawca w kryterium termin
płatności wynosi 3 punkty.
Zamawiający ustala minimalny termin płatności na 14 dni a maksymalny na 30 dni.
Zaoferowanie przez Wykonawcę terminu płatności poniżej ustalonego minimum
spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z treścią Specyfikacji – art. 89 ust. 1
pkt 2 ustawy. W przypadku gdy oferowany termin płatności będzie dłuższy niż 30 dni
uznaje się, że wykonawca zaoferował termin 30 dniowy i Zamawiający przyzna
maksymalna ilość punktów w kryterium termin płatności.
3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta obliczona zostanie na podstawie
niniejszego wzoru: Lp = C+P
Lp – liczba punktów
C – punkty przyznanie w kryterium cena ofertowa
P – punkty przyznanie w kryterium termin płatności
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, to jest uzyska największą sumaryczną ilość punktów (Lp) za wszystkie
kryteria.

XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcami,
których oferty zostały wybrane jako najkorzystniejsze w zakresie danej części zamówienia
albo wykonawcą jeżeli jego oferta została uznana za najkorzystniejszą co do wszystkich
części zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeśli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub
drogą elektroniczną albo 10 dni – jeśli zostało przesłane w inny sposób (np. pocztą).
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
wskazanych terminów, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
- zostanie złożona tylko jedna oferta,
- nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.
2. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający zawiadamia niezwłocznie
Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia
7

umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą (kolejna
najniższa cena) spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania
i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa
w art. 93 ust. 1 ustawy.
3. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu
ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.
XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie będzie żądał od wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY, OGÓLNE
WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY
1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały we wzorze umowy – Załącznik nr 5.
2. Jeżeli wykonawca będzie wykonywał umowę sam, bez udziału podwykonawców, to
w umowie zostaną usunięte zapisy o podwykonawcach.
3. Zamawiający we wzorze umowy przewidział możliwość jej zmiany i określił warunki
zmiany.
XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
1. Wykonawcom, 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 ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale
VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 907 – ze zmianami).
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.
Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
- odrzucenia oferty wykonawcy.
3. 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.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby, w formie pisemnej albo elektronicznej
(opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu), przesyłając kopie odwołania zamawiającemu przed upływem
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią
przed upływem tego terminu.
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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 za pomocą faksu lub pocztą.
5. 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. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji
zamawiający powtarza czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób
przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynności te nie przysługuje odwołanie
z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy.
6. Odwołanie wnosi się:
- w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną,
- w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a 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 stornie internetowej.
8. Odwołanie wobec innych 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.
9. 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
2)
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 (art. 182 ust. 1 pkt 2, ust 2 pkt 2, ust. 4
ustawy).
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu
Okręgowego. Szczegółowe zasady dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy
Działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
XIX. INFORMACJE DODATKOWE
1. Nie przewiduje się:
a) zawarcia umowy ramowej,
b) udzielenia zamówień uzupełniających,
c) składania ofert wariantowych,
d) rozliczeń w walutach obcych,
e) aukcji elektronicznej,
f) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
g) składania ofert częściowych.
2. W sprawach
nie uregulowanych
niniejszą specyfikacją
zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
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3.Integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia są następujące
dokumenty:
1) wzór oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ),
2) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik
nr 2 do SIWZ),
3) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (Załącznik nr
3 do SIWZ),
5) oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej (Załącznik nr 4 do SIWZ),
6) wzór umowy (Załącznik nr 5 SIWZ).

Zatwierdzam
Święciechowa, dnia 19 listopada 2015r.
Wójt Gminy Święciechowa
/-/ mgr inż. Marek Lorych

10

