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1.

Informacje wprowadzające

1.1.

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w
postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego
przedmiotem jest udzielenie zamówienia w przedmiocie sukcesywnej dostawy paliwa w
obrocie bezgotówkowym.

1.2.

Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

„Zamawiający” – Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.;
„Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na
podstawie niniejszej specyfikacji;
„SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
„Ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych
(Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.);
„Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego
przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w SIWZ oraz wszystkich jej
załącznikach.
„Wykonawca” – należy przez to rozumieć 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.

Dane Zamawiającego:
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.
z siedzibą przy ul. Szczawieńskiej 2, 58 – 310 Szczawno- Zdrój
NIP: 886-000-34-33; REGON: P- 890004750
Kapitał zakładowy: 9 790 000 PLN
NR w KRS: 0000043944
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Adres do korespondencji: jak wyżej
Faks: 074 64 80 417
Telefon: 074 64 80 400
e-mail: darr@darr.pl
Adres strony internetowej: www.darr.pl
Godziny pracy: poniedziałek- piątek 08:00-16:00.
1.3.
1.4.

Czy dopuszcza się składanie ofert częściowych: nie.
Czy dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie.

1.5.
1.6.
1.7.

2.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie.
Czy przewiduje się udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.
1 pkt 6 Ustawy: nie.
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, nie zamierza ustanawiać
dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z
zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Tryb udzielenia zamówienia i podstawa prawna

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr
113, poz. 759 z pózn. zm.) o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i zgodnie postanowieniami niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3.

Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw w obrocie bezgotówkowym: benzyny
bezołowiowej (Pb 95) oraz oleju napędowego (ON) na potrzeby transportowe
Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, w szacunkowej ilości:
- benzyna bezołowiowa Pb 95 - 10.248,00 Litrów;
- olej napędowy - 3.474,00 Litrów
Zamawiający posiada:
- 3 samochody zasilane benzyną bezołowiową Pb 95;
- 1 samochód zasilany olejem napędowym;
- kosiarki do koszenia trawy zasilane benzyną bezołowiową Pb 95;
3.1. Paliwa powinny spełniać wymagania jakościowe określone odpowiednio w:
- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008r. (Dz. U. z 2008r. Nr 221
poz.1441) w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych oraz Rozporządzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 2 lutego 2012r. (Dz. U. z 2012r. Nr 26, poz. 136)
zmieniającym rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.
U. z 2012r. Nr 26, poz. 136);
- Normie PN-EN 228 – „Paliwa do pojazdów samochodowych. Benzyna bezołowiowa.
Wymagania i metody badań”;
- Normie PN – EN 590 – „Paliwa do pojazdów samochodowych. Oleje napędowe.
Wymagania i metody badań”.
Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego będzie zobowiązany przedłożyć aktualne
świadectwo jakości paliwa zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami.

3.2. Zakup wskazanych rodzajów paliw płynnych odbywać się będzie na stacjach paliw
należących do sieci stacji Wykonawcy:
a) W systemie bezgotówkowym za pomocą elektronicznych kart flotowych
zabezpieczonych kodem PIN (z tankowaniem bezpośrednio do pojazdów);
b) Na fakturę VAT opłacone gotówką - w przypadku paliw do kosiarek (z
tankowaniem bezpośrednio do kanistra.
3.3. Zakup paliw będzie się odbywać sukcesywnie, w zależności od aktualnych potrzeb
Zamawiającego.
3.4. Elektroniczne karty flotowe:
a) Przyporządkowane będą do konkretnego pojazdu i jego numeru rejestracyjnego;
b) Uprawniać będą do dokonywania zakupów paliw płynnych w sieci stacji
paliwowych wyłonionego w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej
Wykonawcy, rozmieszczonych na terenie całego kraju;
c) Obligatoryjnie muszą być zabezpieczone kodem PIN;
d) Karty flotowe będą wystawiane Zamawiającemu bez dodatkowego
wynagrodzenia, z zastrzeżeniem zamiennych kart flotowych (wydawanych w
razie zgubienia, zniszczenia, zablokowania PINem), które będą wydawane
odpłatnie wg cennika obowiązującego u Wykonawcy;
e) Wykonawca wyda Zamawiającemu karty flotowe w ciągu 10 dni roboczych od
daty podpisania umowy;
f) W razie utraty którejkolwiek z kart Zamawiający niezwłocznie powiadomi
wykonawcę o tym fakcie, a Wykonawca po przyjęciu wniosku (telefoniczny fakt
zgłoszenia zastrzeżenia karty potwierdzony faksem) o zastrzeżeniu karty
flotowej, dokona niezwłocznie tej blokady;
g) W miejsce kart utraconych, Wykonawca wyda Zamawiającemu karty zamienne w
terminie 10 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia.
3.5. Wykonawca musi posiadać na terenie miasta Wałbrzych minimum 1 stację paliw
działającą w systemie całodobowym i minimum po 7 stacji paliw w każdym
województwie – obsługujące bezgotówkowe elektroniczne karty flotowe.
3.6. Rozliczenie zawartych transakcji fakturami VAT odbywać się będzie raz w miesiącu z
terminem zapłaty 14 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT, z zastrzeżeniem,
że Wykonawca dostarczy Zamawiającemu fakturę w ciągu 10 dni od daty jej
wystawienia. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego miesiąca.
3.7. Do każdej zbiorczej, prawidłowo wystawionej faktury VAT Wykonawca załączy
szczegółowe zestawienia tankowań poszczególnych pojazdów, zawierające w
szczególności:
- numer rejestracyjny pojazdu;
- stan licznika przy tankowaniu;

- datę tankowania;
- miejsce tankowania;
- rodzaj zatankowanego paliwa;
- cenę netto i brutto zatankowanego paliwa w dniu tankowania uwzględniającą rabat.
3.8. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby obsługiwanych w ciągu trwania
umowy samochodów oraz zakupienia mniejszej ilości paliwa tj. zakupione zostanie 70%
przedmiotu umowy, natomiast 30% Zamawiający warunkowo zakupi w zależności od
zapotrzebowania.
3.9. Tankowania odbywać się będą w systemie bezgotówkowym. Ceną sprzedaży będzie
– co do zasady - cena ofertowa Wykonawcy, jednakże Zamawiający dopuszcza możliwość
zmiany ceny za 1 litr benzyny bezołowiowej Pb 95, przy czym stosunek ceny brutto 1
litra konkretnej dostawy do średniej ceny 1 litra benzyny bezołowiowej Pb 95 w dniu
dostawy, publikowanej w Internecie na stronie www.paliwa.pl przez Polską Izbę Paliw
Płynnych, nie może być mniej korzystny dla Zamawiającego niż wynikający ze stosunku
ceny brutto za 1 litr zaoferowanej przez Wykonawcę w ofercie do publikowanej przez
PIPP średniej ceny w dniu składania ofert.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny 1 l oleju napędowego, przy czym
stosunek ceny brutto 1 litra konkretnej dostawy do średniej ceny 1 litra oleju
napędowego w dniu dostawy, publikowanej w Internecie na stronie www.paliwa.pl
przez Polską Izbę Paliw Płynnych, nie może być mniej korzystny dla Zamawiającego niż
wynikający ze stosunku ceny brutto za 1 litr zaoferowanej przez Wykonawcę w ofercie
do średniej ceny publikowanej przez PIPP w dniu składania ofert.
3.1.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.10.00.00-0 paliwa;
09.13.21.00-4 benzyna bezołowiowa;
09.13.41.00-8 olej napędowy.
Szczegółowy opis sposoby realizacji zamówienia określony został w Załączniku do SIWZ:
- Załącznik nr 5 do SIWZ – „Wzór Umowy”.

4.

Termin wykonania zamówienia

4.1.

Planowany termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od daty zawarcia umowy,
jednak nie dłużej niż do momentu zrealizowania całej wartości umowy.

4.2.

Planowany termin realizacji zamówienia może ulec zmianie wyłącznie w następujących
przypadkach:
opóźnień i przerw w realizacji zamówienia wynikających z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego,
opóźnień, utrudnień lub przeszkód spowodowanych różnymi zdarzeniami losowymi w
tym siły wyższej, których zaistnienie nie można przypisać Wykonawcy,
wystąpi konieczność zmiany terminów określonych w szczególności w SIWZ,
spowodowana obiektywnymi czynnikami uniemożliwiającymi ich dotrzymanie i która
wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,







5.

wystąpi konieczność wprowadzenia zmian sposobu i zakresu realizacji zamówienia w
przypadku, gdy konieczność wprowadzenia tej zmiany była spowodowana
obiektywnymi czynnikami uniemożliwiającymi realizację umowy zgodnie z pierwotną
wersją.

Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny spełniana tych
warunków:

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
opisane w art. 22 ust. 1 Ustawy dotyczące:
5.1.
Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania- zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada
aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
paliwami ciekłymi wydanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.).
5.2.
Posiadania wiedzy i doświadczenia- Zamawiający nie precyzuje warunku w sposób
szczegółowy. Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę oświadczenia w zakresie
art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (według wzoru stanowiącego
Załącznik do niniejszej SIWZ).
5.3.
Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca
posiada na terenie miasta Wałbrzych minimum 1 stację paliw działającą w systemie
całodobowym i minimum po 7 stacji paliw w każdym województwie – obsługujące
bezgotówkowe elektroniczne karty flotowe. Zamawiający wymaga złożenia przez
Wykonawcę oświadczenia w zakresie art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
wraz z wykazem stacji (według wzoru stanowiącego Załącznik do niniejszej SIWZ).
5.4.
Sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie precyzuje warunku w sposób
szczegółowy. Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę oświadczenia w zakresie
art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (według wzoru stanowiącego
Załącznik do niniejszej SIWZ).
5.5.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące
Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Przesłanki wykluczenia opisane w art. 24 ust. 1 Ustawy będą analizowane
oddzielnie wobec każdego z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
5.6.
Brak wykazania spełnienia któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu
określonych w pkt. 5.1, 5.2, 5.3 i 5.4 skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z
postępowania, a tym samym uznaniem złożonej przez niego oferty za odrzuconą, z
zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Ustawy.
5.7.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z
formułą „spełnia- nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i
dokumentach wyszczególnionych w pkt 6 niniejszej specyfikacji. Z treści załączonych
dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż wyżej wymienione warunki Wykonawca
spełnił. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji ww. dokumentów.
5.8.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów
niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków.
5.9.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców wobec których istnieją przesłanki
określone w art. 24 ust. 1 i 2. Ustawy.

6.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniana warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenia
braku podstaw do wykluczenia.

6.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, Zamawiający żąda
następujących dokumentów:
a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru, 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 ofert, (w stosunku do przedsiębiorców prowadzących działalność
gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
wystarczające będzie złożenie oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 ustawy o
którym mowa w ppkt „c” -według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ); w
przypadku gdy Wykonawcą jest podmiot zobowiązany do rejestracji w Krajowym
Rejestrze Sądowym, a w załączonym odpisie z rejestru nie uwzględniono zmian w
tekście dokumentu Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą
ww zmian w sądzie rejestrowym;
b) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego odpowiednio, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.
c) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do
SIWZ).
6.2.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.1 „a”, „b” składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie
zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Terminy wystawienia stosuje
się odpowiednio.
6.3.
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,
określonych w pkt 5, oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z
postępowania Zamawiający żąda dokumentów i oświdczeń przedstawionych w Tabeli pkt 6.4.
6.4.
Zbiorcze zestawienie - wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów i
oświadczeń składanych wraz z formularzem oferty:

l.p.

Nazwa (rodzaj) dokumentu/ oświadczenia
Dokumenty

1

Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w stosunku do przedsiębiorców
prowadzących działalność na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
wystarczające będzie złożenie oświadczenia w pełnym zakresie art. 24 ust. 1 ustawy (wzór
stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ); w przypadku gdy Wykonawcą jest podmiot zobowiązany do
rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w załączonym odpisie z rejestru nie uwzględniono
zmian w tekście dokumentu Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą ww
zmian w sądzie rejestrowym.

2

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzających odpowiednio, że dostawca lub wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat
oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.

3

Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi
wydanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r.
Nr 89, poz. 625 z późn. zm.).

4

W przypadku ofert składanych przez Wykonawców występujących wspólnie - pełnomocnictwo dla
reprezentanta z określeniem zakresu pełnomocnictwa oraz oświadczenia każdego ze wspólników, że
spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 i nie podlega wykluczeniu na
podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – jeżeli taka sytuacja występuje.
Pełnomocnictwo winno posiadać formę oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez notariusza.

Oświadczenia
5

Oświadczenie w przedmiocie art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Załącznik nr 3 do
SIWZ).

6

Wykaz części zamówienia przewidywanych do realizacji przez podwykonawców. (wzór stanowi
Załącznik nr 2 do SIWZ). Brak takiego oświadczenia będzie traktowany jako oświadczenie
Wykonawcy o wykonaniu zamówienia własnymi siłami bez udziału podwykonawców.

7

Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy (wzór
stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ).

Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem
na język polski.
6.1.

Wszystkie w/w dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

6.2.

6.3.
6.4.

a)
b)
c)
d)

7.

Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z
dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika
wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego
rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), to do oferty
należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie poświadczona
kopia).
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na
język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców, każdy ze
wspólników musi złożyć dokument wymieniony w tabeli pkt. 1, 2, 3 i 7 a pozostałe
dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć
stosowne pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem
przez notariusza), podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli
każdego ze wspólników.
Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego. Jeżeli oferta
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie uznana za
najkorzystniejszą przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego
przedłożą oni Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców,
zawierającą w swojej treści co najmniej następujące postanowienia:
Zawiązania porozumienia co najmniej na czas nie krótszy niż czas trwania umowy w
sprawie zamówienia publicznego;
Wskazanie Pełnomocnika;
Zapis o wspólnej i solidarnej odpowiedzialności w zakresie realizowanego zamówienia;
Zakaz zmiany Partnerów (Wykonawców) wspólnie realizujących zamówienie publiczne
w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami.

7.1.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i
Wykonawcy przekazują faksem, drogą elektroniczną potwierdzając pismem. Zawsze
dopuszczalna jest forma pisemna.
Uwaga: w każdym przypadku porozumiewania się za pomocą faksu lub poczty
elektronicznej obowiązuje bezwzględna zasada przesłania treści przekazywanej
informacji w formie pisemnej najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia przesłania
informacji za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.

7.2.

Wyjaśnienia treści SIWZ będą udzielane z zachowaniem zasad określonych w art. 38 ust.
1, 1a, 1b, i 2 ustawy. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże
Wykonawcom, którym przekazał niniejszą SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz
zamieści na stronie internetowej, na której udostępnił SIWZ.
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego Wykonawców.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania
ofert zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże

7.3.
7.4.

7.5.

7.6.

niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał niniejszą SIWZ, oraz zamieści
na stronie internetowej na której zamieścił SIWZ.
Jeżeli w wyniku zmiany o której mowa w pkt 7.4, nieprowadzącej do zmiany treści
ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w
ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert oraz poinformuje o tym
Wykonawców, którym przekazano niniejszą SIWZ, oraz zamieści informację na stronie
internetowej na której zamieszczona jest niniejsza SIWZ.
Do porozumiewania się z Wykonawcami
w sprawie niniejszego zamówienia
upoważnione są następujące osoby:
Małgorzata Pętela

tel. 74 648 04 09, e-mail - malgorzata.petela@darr.pl –
w zakresie procedury przetargowej

Jacek Kruszyński

tel. 74 648 04 08, e-mail – Jacek.kruszynski@darr.pl –
w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia

Każdorazowo w korespondencji proszę posługiwać się znakiem postępowania
ZP/PN/SZP/63/2012
7.7.

8.

Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania
otrzymały informację za pomocą faxu.
Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości
1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6
ustawy, tj.:
1)

pieniądzu,

2)
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3)

gwarancjach bankowych,

4)

gwarancjach ubezpieczeniowych,

5)
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2007r. Nr 42, poz. 275).
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:
Bank DnB NORD Polska S.A. o/ Wałbrzych nr 33 1370 1079 0000 1701 4045 0600

W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty
zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. W tytule wpłaty należy wpisać
numer postępowania: ZP/PN/SZP/63/2012.
Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie
Wykonawcy na podstawie np. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy.
Zamawiający nie dopuszcza wpłacania wadium w formie pieniężnej gotówką do kasy
Zamawiającego.
9.

Okres związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert przy czym za pierwszy dzień w w. okresu uznaje się dzień składania ofert. Przedłużenie
okresu związania ofertą może nastąpić w warunkach określonych w np. 85 ust. 2 ustawy.
10. Opis sposobu przygotowywania ofert.

10.1. Sposób składania ofert:

a) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Wzór formularza oferty stanowi
Załącznik Nr 1 do SIWZ.
b) Wykonawcy zobowiązani są przedstawić oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Ustawie Prawo Zamówień Publicznych.
c) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
d) Oferta może być napisana odręcznie czytelnym pismem, pismem maszynowym lub
wydrukowana na komputerze oraz musi zostać podpisana przez osobę/y
upoważnioną/e na podstawie odrębnych przepisów, do składania oświadczeń woli –
reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. W przypadku gdy dokumenty podpisywane
są przez osobę reprezentującą Wykonawcę inną niż wskazana w dokumencie
rejestrowym, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo rodzajowe do reprezentowania
Wykonawcy w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej
notarialnie kopi. Wymagane, a nie złożone lub wadliwe pełnomocnictwa będą podlegać
uzupełnieniu na warunkach określonych w np. 26 ust. 3 ustawy.
e) Wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane, we właściwej kolejności i
zabezpieczone przed ekompletacją.
f) Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie
przez osobę/y podpisującą/e ofertę.
g) Oferta musi zawierać:
 Formularz oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ;
 Oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 6.4 SIWZ;
h) Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy stanowiących integralną część niniejszej
SIWZ. Dopuszcza się złożenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawcę,
pod warunkiem jednak, że ich treść będzie odpowiadać treści formularzy opracowanych
przez Zamawiającego. Oferta Wykonawcy nieodpowiadająca treści formularzy będących
załącznikami do SIWZ, może podlegać odrzuceniu.

i) Zgodnie z np. 8 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dotyczącymi jawności
postępowania Wykonawca może złożyć jedną ofertę składającą się z dwóch części:
 części jawnej
 części niejawnej – w sytuacji, w której Wykonawca zastrzega sobie tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji za
wyjątkiem informacji, o których mowa w np. 86 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych – powinien ją oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości np. w
odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa, nie
udostępniać innym uczestnikom postępowania”. Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie przez Wykonawcę dokumentów
określonych jako tajne.
j) Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie
pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
k) Oferta powinna być umieszczona w trwale zamkniętej kopercie (opakowaniu)
z umieszczonym na nim dokładnym adresem Zamawiającego i dopiskiem:
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ul. Szczawieńska 2
58-310 Szczawno- Zdrój
(sekretariat)
OFERTA PRZETARGOWA NA REALIZACJĘ ZADANIA

„Sukcesywna dostawa paliwa w obrocie bezgotówkowym na rzecz
Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.”
NIE OTWIERAĆ DO GODZ: 12:30 DNIA 06.08.2012r.
W przypadku braku w/ w danych Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia
mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym
terminem otwarcia lub inne.
11. Miejsce oraz termin składania ofert i ich otwarcia
11.1.

11.2.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (sekretariat II piętro, pokój
A205/206) w terminie do dnia 06.08.2012r. godz. 12:00 lub przesyłać na adres
Zamawiającego: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szczawieńska 2, 58310 Szczawno- Zdrój – wiążącym
jest termin fizycznego doręczenia oferty
Zamawiającemu.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 06.08.2012r. o godz. 12:30
w sali konferencyjnej (sala nr A101/A102, I piętro).

12. Opis sposobu obliczenia ceny

12.1.

12.2.

12.3.
12.4.
12.5.
12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu
ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Ilekroć jest mowa o cenie- należy
przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o
cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.).
Cenę należy przedstawić w cenie brutto za cały okres realizacji zamówienia. Cena musi
zawierać ostateczną, maksymalną sumaryczną kwotę obejmującą wszystkie koszty
związane z realizacją zadania (szczegółowo opisanego w niniejszej SIWZ oraz Wzorze
Umowy), niezbędne do jego wykonania, w tym również koszty:
- opłaty, akcyzy inne podatki należne, jeżeli wystąpią;
W cenę ofertową brutto Wykonawca powinien wkalkulować również wysokość
procentową udzielonego, stałego dla wszystkich paliw rabatu.
Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie. Zamawiający wyklucza
rozliczenia w walutach obcych. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację zamówienia,
określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.
Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się
wariantowości cen.
Cena nie ulega zmianie przez okres ważności związania ofertą oraz w okresie
obowiązywania umowy z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w umowie.
Zamawiający, w przypadku składania ofert przez podmioty obowiązane do innych niż
obowiązujące w RP stawki podatku VAT, dokona oceny ofert poprzez doliczenie do ceny
netto podatku VAT w wysokości obowiązującej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (RP)
w dniu składania ofert.
Jeżeli Wykonawca jest zwolniony lub stosuje inną stawkę VAT, niż obowiązująca na
terenie RP
obowiązany jest wskazać w formularzu ofertowym jej wysokość oraz powód stosowania
w oferowanej wysokości.
Dokładność do dwóch miejsc po przecinku, w celu uniknięcia pomyłek rachunkowych
należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011
roku, w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku,
wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których
nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U z 30.03.2011r.,
Nr. 68 poz. 360, Rozdział 2 § 5 ust. 6). Kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym
końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do
1 grosza.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty
doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiajacy poprawi w
ofercie Wykonawcy:
a) Oczywiste omyłki pisarskie;
b) Oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek - za omyłkę rachunkową Zamawiający uzna w
szczególności:
- błędny wynik działania matematycznego powstały w wyniku zsumowania
kwoty netto i kwoty podatku od towarów i usług tj. jeśli obliczona cena nie
będzie odpowiadała sumie kwoty netto i kwoty podatku od towarów i usług.

- błędne obliczenie wartości podatku od towarów i usług przy prawidłowo
podanej w ofercie stawce podatku od towarów i usług.
- błędny wynik działania matematycznego powstały w wyniku mnożenia ilości
jednostek miar oraz ceny jednostkowej netto tj. jeżeli obliczona cena nie będzie
odpowiadała iloczynowi ceny jednostkowej netto i liczby jednostek miar,
przyjmuje się iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar i cenę jednostkową
netto.
c) Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści ofert.
13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
13.1.

Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa. Komisja przetargowa dokona
oceny ofert, które nie zostały odrzucone w oparciu o kryteria wymienione w pkt 13.2 , na
podstawie sumy osiągniętej liczby punktów wyliczonych i ustaloną punktację do 100 pkt
(100% = 100 pkt.).

13.2.



Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Cena ofertowa brutto – 85 %
Liczba stacji paliw Wykonawcy na terenie powiatu wałbrzyskiego – 15 %

13.3.

Zasady oceny ofert wg ustalonych kryteriów:

l.p.
1.

Opis kryteriów oceny

Waga
kryterium

Cena

0-85

W ramach niniejszego kryterium Wykonawcom zostaną przypisane
punkty w skali od 0 do 85. Najwyższą liczbę punktów – 85 otrzyma
oferta zawierająca najniższą cenę brutto a każda następna według
poniższego wzoru:
Cena najniższa
Liczba punktów oferty ocenianej =

--------------------------------- x 85 pkt
Cena oferty ocenianej

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku. Do porównania cen ofert, według powyższego
wzoru zostanie przyjęta podana w ofertach cena brutto.
2.

Liczba stacji paliw Wykonawcy na terenie powiatu wałbrzyskiego
Wykonawca który dysponuje liczbą stacji paliw na terenie powiatu
wałbrzyskiego większą lub równą 5 otrzymuje 15 pkt. Liczba stacji
paliw na terenie powiatu wałbrzyskiego powyżej 2 oceniana będzie
według wzoru:
Liczba stacji paliw oferty badanej - 2
Liczba punktów oferty ocenianej =

--------------------------------------------3

x 15 pkt

0-15

Powiat wałbrzyski obejmuje: 4 gminy miejskie: Boguszów-Gorce,
Jedlina-Zdrój, Szczawno-Zdrój i Wałbrzych, 2 gminy miejsko-wiejskie:
Głuszyca i Mieroszów, 3 gminy wiejskie: Czarny Bór, Stare
Bogaczowice i Walim.
Ocena końcowa oferty to suma punktów, uzyskanych za wszystkie kryteria wymienione
powyżej. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę
punktów.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów z
końcowej oceny ofert.
13.4.

Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, którego oferta uznana została za
najkorzystniejszą tj. uzyskała największą liczbę punktów.

14. Zmiana / wycofanie oferty:
14.1.

Zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert
zmienić lub wycofać ofertę,
14.2. O wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić
Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,
14.3. Pismo należy złożyć oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE
OFERTY”,
14.4. Pismo o wycofaniu oferty musi być podpisane przez osobę/y jak w pkt 10.1 „d”
14.5. Zwrot oferty bez otwierania.
Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy.
15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione
15.1.

Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której
wzór stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie
określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w
przypadku wniesienia przez któregoś z Wykonawców odwołania. O nowym terminie
zawarcia umowy wybrany Wykonawca zostanie poinformowany po rozstrzygnięciu
ewentualnego odwołania. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchylać się
będzie od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może
wybrać ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich
ponownego badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania, o
których mowa w art. 93 ust.1 ustawy.
Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy w wyznaczonym terminie.
Dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym
terminie do podpisania umowy uznaje się za odstąpienie od jej zawarcia i upoważnia
Zamawiającego do przeprowadzenia procedury z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.

15.2.

Zgodnie z art. 144 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru
wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych
poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

1) zmiany ceny w zakresie wysokości stawki podatku VAT, jeżeli zostanie ogłoszona
ustawowa jej zmiana (waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy);
2) zmiana umowy w związku z przekształceniem firmy lub wynikające z następstwa
prawnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
3) wystąpienia istotnych zmian przepisów lub norm mających zastosowanie do
przedmiotu zamówienia;;
4) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego, adresu, siedziby, nr tel. itp.) pod warunkiem, że nie
prowadzą do zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy.
15.3.

15.4.

Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
Zamawiający będzie żądał, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Termin, na jaki została
zawarta umowa Wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na
wykonanie zamówienia.
Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawcy – osoby fizycznej prowadzącej działalność
gospodarczą, Zamawiający będzie żądał, przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego, wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

16. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
16.1.

Zamawiający nie wymaga wniesienia należytego wykonania umowy.

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
17.1.

17.2.

Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu
przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony
prawnej określone w Dziale VI Ustawy.
Odwołanie- zgodnie z przepisami art. 180 -198 ustawy Prawo Zamówień Publicznych:
a) Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
- odrzuceniu oferty odwołującego.
b) Odwołanie powinno:
- wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy;
- wskazywać zwięzłe przedstawienie zarzutów;
- określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.
c) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu:
- w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę do jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną,
albo 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
- w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w BZP lub SIWZ na stronie

internetowej Zamawiającego – wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec
postanowień SIWZ;
- wobec czynności innych niż wymienione powyżej – w terminie 5 dni od dnia, w którym
Wykonawca powziął lub przy zachowaniu należytej staranności mógł powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia;
- w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w BZP ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
publicznego – jeżeli Zamawiający nie przekazał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze
oferty najkorzystniejszej;
- w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w BZP
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
d) 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.
e) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób aby mógł się on zapoznać z jego treścią przed
upływem tego terminu.
f) Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3
dni od dnia otrzymania kopii odwołania wskazując swój interes prawny w przystąpieniu
i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony do której przystępuje. Zgłoszenie
przystąpienia doręcz Asię Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy
wnoszącemu odwołanie.
Skarga – zgodnie z przepisami 198a-198g ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
18. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte
jedynie w celu sporządzenia oferty
19. Załączniki do SIWZ






Zał. nr 1 -Formularz ofertowy Wykonawcy;
Zał. nr 2 – Oświadczenie o powierzeniu części zamówienia podwykonawcom;
Zał. nr 3 – Oświadczenie w przedmiocie art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zał. nr 4 – Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia wykonawcy;
Zał. nr 5 - Wzór umowy;

