Numer sprawy: W 36/2018
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Nazwa zamówienia publicznego: sukcesywne dostawy oleju napędowego grzewczego
I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego
Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich
ul. Ignacew 9
95-050 Konstantynów Łódzki
NIP 727 10 05 295
Regon 000323370
Tel.\fax (042) 211 12 58
www.ignacew.edu.pl
e-mail sekretariat@konstantynow.zpisdn.gov.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku godz. 8.00 - 16.00
II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. art.39-46 oraz art 11 ust.8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1986
z późn. zm ).
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126),
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2477),
4) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz.
419 z późn. zm.)
5) Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr16 poz.93 z późn. zm.)
6) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania
ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej( Dz. U. 2017 r. poz. 2479)
III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia dotyczy: dostawy oleju napędowego grzewczego
w sezonie grzewczym 2018-2019
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
09.13.51.00-5 olej opałowy
Szacunkowa ilość zamawianego oleju wynosi 150 tys. litrów.
Olej powinien spełniać następujące minimalne parametry:
-wartość opałowa – min 42,6MJ/kg
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-temp. zapłonu – min.56º C
-lepkość kinematyczna w 20 º C – max 6,00mm²/s
-gęstość: w temp. 15 st C – max 860kg/m³
-zawartość siarki – max 0,1%(m/m)
-zawartość wody – max 200mg/kg
-zawartość zanieczyszczeń stałych – max 24mg/kg
-barwa czerwona
Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia oleju opałowego do obiektu znajdującego się
w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Ignacew 9. Terminy i ilości dostaw zakupionego oleju będą
każdorazowo określane przez Zamawiającego mailowo z dwudniowym wyprzedzeniem. Dostawy
realizowane będą transportem i na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga od Wykonawcy
każdorazowego przedłożenia wymaganego świadectwa jakości dostarczonego oleju.
Strony dopuszczają możliwość zmiany ceny jednostkowej dostarczanego towaru w przypadku
zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, co wpływa na cenę realizacji zamówienia,
lub w przypadku wykazania zmiany cen producenta o co najmniej 10 % w stosunku do ceny
określonej w ofercie. Ewentualna zmiana ceny będzie dokonywana proporcjonalnie do zmiany
ceny realizacji zamówienia.
IV. Termin i miejsce wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia: 11 – miesięcy od dnia podpisania umowy, lub do czasu
wyczerpania ilości określonych w rozdz. III
Miejsce wykonania zamówienia Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich ul. Ignacew 9,
95-050 Konstantynów Łódzki
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy, zgodnie z art. 22 ust.1
ustawy pzp:
1.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności określonej
przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich
uprawnień;
1.2 Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.3

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne
Ocena ta będzie prowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców oświadczenia
i dokumenty.
Ocena ta zostanie dokonana na zasadzie Wykonawca „spełnia” „nie spełnia „ poszczególnych
warunków udziału w postępowaniu”.
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia z postępowania i spełniania warunków udziału
w postępowaniu

2

1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust.1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z
wykorzystaniem wzoru zał. nr 3 do SIWZ należy przedłożyć następujące dokumenty:
- w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub czynności - aktualną koncesję na wykonywanie działalności w zakresie obrotu
paliwami,
- w celu potwierdzenia, że wykonawca dysponuje potencjałem technicznym wypełniony
i podpisany załącznik nr 5 „wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń
jakimi dysponuje Wykonawca”.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych składa następujące dokumenty:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zał. nr 4 do siwz
-aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
z centralnej ewidencji i informacji o działalności, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym
w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia do oferty należy dołączyć zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane
produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.
4. Ponadto do oferty należy załączyć wypełniony i podpisany załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 –
formularz cenowy.
Wyżej wymienione dokumenty z wyjątkiem oświadczeń mogą być złożone w formie oryginałów
lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do
podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez wykonawcę.
Postanowienia dotyczące wnoszenia ofert wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze:
a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia
b) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona
w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy w sprawie
zamówienia publicznego Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie umowy regulujące
współpracę tych Wykonawców podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki
została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
c) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo do
pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie
upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców winno być dołączone do oferty.
d) Oferta winna zawierać oświadczenia i dokumenty wymienione w dz. VI dla każdego partnera
z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.
e) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się
z Wykonawcami.

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
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przekazują pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną. Pytania muszą być skierowane na adres:
Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich
ul. Ignacew 9, 95-050 Konstantynów Łódzki
W przypadku faxu lub drogi elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt otrzymania faksu lub e-maila.
Adres e-mailowy: sekretariat@konstantynow.zpisdn.gov.pl
2. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:
Piotr Bujnowicz tel. 42 2111258 fax.
42 2111258
w terminach od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 8.00 a 16.00
3. Wykonawca w trakcie postępowania może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
niniejszej SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie
później niż na dwa 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. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania
oraz zamieszcza na stronie internetowej.
4. W uzasadnionych wypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść SIWZ, a dokonaną zmianę przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom,
którym przekazano SIWZ.
5. Zmiany treści SIWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.
6. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający przedłuży termin
składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazał SIWZ oraz zamieści
informację na stronie internetowej.
VIII. Wadium
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium
IX. Termin związania ofertą
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
X. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym, trwałą techniką pisarską
pod rygorem nieważności. Dokumenty złożone do oferty w innym języku aniżeli polski, muszą
być przetłumaczone na język polski i poświadczone przez Wykonawcę.
2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
4. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę.
5. Wszystkie strony oferty powinny być spięte w sposób trwały, zapobiegający możliwości
dekompletacji zawartości oferty.
6. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy – oznacza
to, że jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż
do reprezentowania Wykonawcy uprawnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące
w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
7. Uprawnienie osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy musi wynikać z dokumentów
dołączonych do oferty tj. poświadczonych notarialnie za zgodność z oryginałem kopii
pełnomocnictw – jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentu stwierdzającego status prawny
Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru).
8. Dopuszcza się złożenie oferty wspólnej zgodnie z art. 23 ustawy pzp
9. Przy złożeniu oferty wspólnej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
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11. Wszystkie dokumenty mogą być złożone wspólnie z wyjątkiem oświadczeń z zał. 3 i 4 oraz
aktualnego odpisu z właściwego rejestru, które mają być złożone dla każdego z Wykonawców
z osobna.
12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty.
1) Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie bądź opakowaniu zabezpieczonym przed
otwarciem.
2) Koperta \opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na
adres siedziby:
Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich
ul. Ignacew 9
95-050 Konstantynów Łódzki
zawierające następujące oznaczenie: oferta na dostawy oleju napędowego grzewczego
Nr sprawy W36/2018
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 31.10.2018 r. GODZ. 11.00
XI. Miejsce i termin składania ofert:
1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich
ul. Ignacew 9
95-050 Konstantynów Łódzki
pokój administracji
do dnia 2018-10-31 do godz. 11,00
Oferty złożone po tym terminie będą niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania,
zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy pzp.
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego
Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich
ul. Ignacew 9
95-050 Konstantynów Łódzki
pokój administracji
dnia 2018.10.31 o godzinie 11.30
3.Zmiany lub wycofanie oferty złożonej
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę tylko wówczas,
gdy dokonane miałoby to być przed upływem terminu do składania ofert.
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być dokonane wg zasad obowiązujących
przy składaniu oferty.
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Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego
przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Powiadomienie należy złożyć w miejscu
i wg zasad obowiązujących przy składaniu oferty.
4. Sesja otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Ignacew 9,
pokój administracji parter
Otwarcie ofert jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom informację
o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W trakcie otwarcia ofert Zamawiający podaje informacje określone w art. 86 ust 4 ustawy pzp.
Zamawiający przekaże niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej Wykonawcom, którzy
nie byli obecni przy otwarciu ofert – na ich wniosek.
XII. Opis sposobu obliczenia ceny
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu
zamówienia.
Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia.
Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).
Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
Sposób obliczenia ceny oferty brutto załącznik nr1 do SIWZ: ilość zamawianego towaru mnożymy
przez cenę jednostkową netto w PLN = wartość netto dostawy. Wartość netto mnożymy przez
stawkę podatku VAT dodajemy wartość netto do kwoty podatku VAT = wartość brutto oferty.
Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
(cena jednostkowa za litr do czterech miejsc po przecinku)
Cena oferty powinna być skalkulowana w oparciu o cenę producenta z dnia 26.10.2018 r. (podaną
na stornie internetowej producenta), w przypadku, gdy na stronach internetowych producenta nie
ma ceny na wskazany dzień należy przyjąć ostatnią aktualną cenę oleju przed dniem 26.10.2018 r.
XIII. Kryteria oceny oferty
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium
ceny oferty brutto. Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej, stosując zasadę, iż
oferta nieodrzucona zawierająca najniższą cenę jest ofertą najkorzystniejszą.
Kryterium
Znaczenie
procentowe Maksymalna ilość punktów
kryterium
jakie może otrzymać oferta
Cena (C)

100%

100 pkt

Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
C
Pi C   min  MaxC 
Ci
gdzie:
Pi(C)- ilość punktów jakie otrzyma oferta badana „i” za kryterium „Cena”
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich nieodrzuconych ofert
Ci – cena oferty badanej „i”
Max(C) – maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena”
W przypadku gdy jedynym kryterium oceny ofert jest cena, a Zamawiający nie może dokonać
wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wzywa Wykonawców którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie wyznaczonym
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dodatkowych ofert. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych
niż zaoferowane w złożonych ofertach.
Uzupełnienie oferty
Stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy pzp Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy pzp, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone
przez Zamawiającego dokumenty i oświadczenia powinny potwierdzić spełnianie przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy lub
usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu,
w którym upłynął termin składania ofert.
Odrzucenie oferty
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art.89.1 ustawy
pzp.
O odrzuceniu oferty Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców niezwłocznie po wyborze
najkorzystniejszej oferty podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
XIV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty podając informacje określone w art.92.1 ustawy pzp, jak
również zamieści niniejsze informacje na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie
dostępnym w swojej siedzibie.
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą z punktu
widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
3. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie w formie pisemnej pod
rygorem nieważności, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.
4. Istotne dla stron postanowienia, zgodnie z, którymi realizowane będzie niniejsze zamówienie
publiczne zawiera załącznik nr 6 –wzór umowy
5. W przypadku gdyby wyłoniona oferta została złożona przez dwóch lub więcej wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy
regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie
publiczne.
6.W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która zawiera
najniższą cenę, chyba, że zajdą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy pzp.
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XV. Unieważnienie postępowania
Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust.1 uzp.
XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał
lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI uzp
(odwołanie, skarga do sądu).
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XVII. Opis części zamówienia
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
XVIII. Umowa ramowa
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XIX. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
XX. Oferty wariantowe
Zamawiający nie przewiduje składania oferty wariantowej
XXI. Informacje administracyjne
1. Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.ignacew.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można też uzyskać pod adresem Zakład Poprawczy
i Schronisko dla Nieletnich ul. Ignacew 9, 95-050 Konstantynów Łódzki pokój administracji.
Zasady udostępniania dokumentów:
Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie
prowadzonego postępowania.
Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:
- Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,
- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,
- Zamawiający wyznacza członka komisji, w obecności, którego udostępnione zostaną dokumenty
- udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego
urzędowania.
W sprawach nieunormowanych niniejszą specyfikacją ma zastosowanie ustawa Prawo zamówień
Publicznych.
XIX. Załączniki do SIWZ
1. Formularz ofertowy zał. nr 1
2. Formularz cenowy zał. nr 2
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zał. nr 3
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zał. nr 4
5. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń zał. nr 5
6. Wzór umowy zał.nr 6
7. Klauzula obowiązku informacyjnego RODO zał. nr 7
Konstantynów, 2018-10-23

Magdalena Czaplińska
______________________________________
Podpis osoby uprawnionej
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