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SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH   WARUNKÓW  

ZAMÓWIENIA 

 

zwana, dalej także SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 

29.01.2004 r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579 ze zm.)                                                                           

o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro na: 

 

„Zakup i sukcesywne dostawy w okresie 12 miesięcy substancji 

chemicznych na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej                                      

i Mieszkaniowej w Mogielnicy” 

 

 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych 

 

Termin  składania  ofert  upływa  w  dniu 9 marca 2018 r.  o  godzinie  10:00. 

Otwarcie  ofert  nastąpi  w  dniu 9 marca 2018 r.  początek  o  godzinie  10:30. 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdził: 

Dyrektor ZGKiM w Mogielnicy 

 

kierownik  zamawiającego 
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0.    Postanowienia ogólne. 

0.1. Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy. Adres do korespondencji: 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy,05-640 Mogielnica, ul. Przylesie 12.  

0.2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych - a także wydane na podstawie niniejszej ustawy Rozporządzenia wykonawcze 

dotyczące przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza: 

 

1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 

r., poz.  1126). 

2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu 

złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2254). 

3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości 

zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń 

Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2263, z późn. zm.). 

4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń 

zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1127).  

5. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.). 

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, 

poz.1503, z późn. zm.). 

7. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, z 

późn. zm.). 

8. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114, późn. zm.). 

0.3. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 

progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. 

0.4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastosowanie 

mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie 

o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. Zamawiający nie będzie 

prowadził aukcji elektronicznej, o której mowa w szczególności w art. 91a÷91c PZP. 

0.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Pod pojęciem ofert częściowych rozumie się 

pojedyncze rodzaje substancji stanowiących przedmiot zamówienia. Każdy Wykonawca może złożyć 

tylko jedną ofertę zawierającą jedną cenę za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Nie dopuszcza 

się możliwości złożenia oferty wariantowej, tzn. przewidującej odmienny niż określony w niniejszej 

SIWZ, sposób wykonania zamówienia. 

0.6. Zamawiający informuje że, nie zezwala na udział  w realizacji zamówienia publicznego 

podwykonawców za wyjątkiem usług logistycznych i transportowych. 

0.7. W okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego nie przewiduje się możliwości udzielania 

zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP.  Nie przewiduje się zawarcia 

umowy ramowej w rozumieniu art. 99÷101 PZP. 

0.8. Wykonawca zobowiązany jest stosować wszystkie postanowienia SIWZ, które dotyczą jego 

zobowiązania. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty wraz 

z wymaganymi dokumentami i w zakresie jego odpowiedzialności leży powzięcie - zgodnie 

z obowiązującym prawem - wiadomości niezbędnych do przygotowania dokumentacji ofertowej, a także 

do podpisania umowy. Zamawiający nie zwraca wykonawcom kosztów udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia. 

0.9. Zamawiający informuje, że dla udziału w postępowaniu nie jest wymagane wniesienie wadium. 

 

1. Przedmiot, sposób i terminy wykonania zamówienia; okres obowiązywania umowy. 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy w okresie 12 miesięcy substancji 
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chemicznych w tym:  

a) ług sodowy 50% w ilości łącznej 250 ton  

b) antypieniacz BEVALOID 6016E w ilości łącznej 10 ton,  

c) PIX 113 w ilości łącznej 22 tony 

 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy.  

Uwaga: ług sodowy ze względów na możliwości logistyczne Zamawiającego (ograniczony plac 

manewrowy dla pojazdów dostarczających) musi być dostarczany w pojemnikach o objętości nie większych 

niż 1000 dm
3
. 

 Ilości asortymentu wskazanego powyżej służą określeniu wartości ofert i ich porównaniu; zostały 

ustalone z należytą starannością i uwzględniają najprawdopodobniejsze potrzeby Zamawiającego. 

 Oferowany termin płatności od dnia złożenia faktury Zamawiającemu nie może być krótszy niż 14 

dni. 

 Zamawiający informuje, że wszystkie występujące w dokumentacji wskazania znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia, należy rozumieć jako określenie wymaganych przez Zamawiającego 

parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 

ustawy Prawo zamówień publicznych, wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 

Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż 

podany „z nazwy” przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) pod warunkiem, że 

oferowane materiały będą o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, 

funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do materiałów określonych przez Zamawiającego w 

opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy oferowane przez wykonawcę materiały będą inne 

niż opisane w dokumentacji, obowiązek udowodnienia, że odpowiadają one wymaganiom, 

określonym przez Zamawiającego w dokumentacji, spoczywa na Wykonawcy.  

 Przedmiot zamówienia musi być dostarczany w opakowaniu producenta.  

 Opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ma zawierać nazwę towaru, nr serii, datę produkcji i datę 

ważności.  

 Produkty danego rodzaju wchodzące w skład jednej dostawy muszą posiadać ten sam termin 

ważności. 

 Dostarczony towar będzie miał termin przydatności do użycia obejmujący co najmniej (minimalnie) 

12 miesięcy od faktycznej daty dostawy.  

 Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na dostarczony towar. 

 Dostarczony Przedmiot zamówienia musi być zaopatrzony w etykietę handlową, sporządzoną                                

w języku polskim, zawierającą wszystkie niezbędne informacje niezbędne dla bezpiecznego 

użytkowania. 

 Miejsce realizacji zamówienia: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy, 05-

640 Mogielnica, ul. Przylesie 12 

 Dostawy realizowane będą do pomieszczeń (zbiorników) wskazanych przez Pracowników 

Zamawiającego ulokowanych w Oczyszczalnia Ścieków w Mogielnicy ul. Dziarnowska 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) odnoszący się do przedmiotu zamówienia:24000000-4 

Termin realizacji dotyczący całości przedmiotu zamówienia – Zamawiający wymaga, aby zamówienie zosta-

ło zrealizowane do 12 miesięcy licząc od daty podpisania umowy i może ulec skróceniu w przypadku wyczerpa-

nia środków przeznaczonych na zabezpieczenie danej umowy. 

Terminy realizacji dostaw cząstkowych – do 7 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia.   

2. Warunki udziału wykonawców w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych 

warunków. 

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;  

b) posiadania wiedzy i doświadczenia 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia;  

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

e) oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 PZP. 

3. Dokumenty wymagane do złożenia w terminie składania ofert. 
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3.1. Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu: 

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postepowaniu – zgodnie 

z załącznikami nr 2 i 3 do SIWZ. 

3.2. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiające-

go na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp: 

1) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w 

przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz                                   

z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

Grupa kapitałowa - podstawowe pojęcia 

1. Grupa kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób 

bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 

2. Przedsiębiorca – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności 

gospodarczej, a także: 

a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której 

ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności pu-

blicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności go-

spodarczej, 

b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działal-

ność w ramach wykonywania takiego zawodu, 

c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu art. 4 pkt 4 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła 

działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli po-

dejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13 Ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 

d) związek przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 pkt 2 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konku-

rencji i konsumentów – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz 

praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. 

3. Przejęcie kontroli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez 

przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności praw-

nych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przed-

siębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności: 

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na 

walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębior-

cy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, 

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej in-

nego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, 

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego 

przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na 

walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, 

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 

f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie 

zysku przez takiego przedsiębiorcę. 

Uwaga: 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, 

wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca 
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może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Art. 86 ust. 5 

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

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wy-

konawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są                      

w oryginale. 

Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej składane są w oryginale lub kopii poświadczo-

nej za zgodność z oryginałem. 

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolno-

ściach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia pu-

blicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów wy-

łącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

Zamawiający żąda od wykonawcy który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, potwier-

dzających, że nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 

13-22 i ust. 5 Pzp. 

Do oferty załączyć należy ponadto: 

1)  wypełniony i podpisany wzór oferty –  załącznik nr 1 do SIWZ,   

3)  pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku gdy upoważnienie nie wynika z dokumentów 

rejestrowych, 

4)  pełnomocnictwo  do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowa-

nia w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – w przypadku gdy wy-

konawcy ubiegają się wspólnie o zamówienie, 

3.3. Podstawy wykluczenia: 

1) Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na pod-

stawie art. 24  Prawa zamówień publicznych.   

2) Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 

oraz ust. 5 pkt 1 Pzp tj. 1.Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez 

sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwi-

dację 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. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 

615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł 

układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzy-

cieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 

ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 

1844 oraz z 2016 r. poz. 615).  

3) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5, usta-

wy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestęp-

stwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpują-

ce wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 

technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestęp-

stwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania 

pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawo-
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mocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym 

wyroku okres obowiązywania tego zakazu.  

4) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 

czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.  

5) W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem Wykonawcy, 

Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu po-

stępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.  

 

4. Sposób obliczenia ceny.   

Cena oferty jest ceną ryczałtową, za jaką Wykonawca zobowiązuje się zrealizować kompletny 

przedmiot zamówienia. 
Wykonawca zobowiązany jest do obliczenia ceny oferty dla całości przedmiotu zamówienia poprzez wy-

pełnienie cenami jednostkowymi poszczególnych pozycji z Formularza Cenowego (element oferty). Na-

stępnie winien przepisać uzyskany wynik do pozycji przewidzianej na cenę oferty brutto  w Formularzu 

Oferty. Cena ta zostanie odczytana w trakcie otwarcia ofert. 

UWAGA: Kwota ryczałtowego wynagrodzenia brutto uwzględnia całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, 

wszelkie koszty (w tym m.in. transport, rozładunek (przepompowanie), cło, logistykę, szkolenie wewnętrz-

ne, ubezpieczenie, opłaty, daniny publiczne oraz zmiany czynników cenotwórczych ją kształtujących w 

szczególności zmiany kursu walut. 

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego rozbieżności pomiędzy ceną podaną w Formularzu Oferty 

a sumą wynikającą z zsumowania cen podanych przez Wykonawcę w Formularzu Cenowym, ceną oferty 

zostanie uznana cena uzyskana poprzez zsumowanie kwot z Formularza Cenowego. Dla weryfikacji cen 

Zamawiający będzie korzystał z programu Microsoft Excel z zastosowaniem działań matematycznych z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Wysokość wszystkich oferowanych cen nie ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania umowy. 

UWAGA: 

Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą odbywać się będą wyłącznie w złotych polskich. 

 

5. Sposób przygotowywania ofert i pozostałych dokumentów.  

 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia. 

 Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.  

 Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Pzp w związku z art. 18 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie 

ustawy Pzp oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) składanie ofert odbywa się za po-

średnictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca/kuriera.   

 Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

 Wykonawca ponosi wszelkie koszty  związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu spo-

rządzenia oferty. 

 Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim oraz zostać podpisana przez osobę/y upoważnio-

ną/e do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa.  

 Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, spięte (zszyte) we właściwej kolejności  w sposób 

zapobiegający dekompletacji  oferty oraz zaparafowane. 

 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 oryginał lub poświadczoną notarialnie 

kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione. 

 Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być parafowane  własnoręcznie przez osobę/y 

podpisującą/ce ofertę. 
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 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 

dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określo-

ne w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

– 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.   

 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mo-

wa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 

wniosek bez rozpoznania. 

 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści 

SIWZ. 

 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez 

ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej. 

 W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania  ofert zmienić treść 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji  zamawiający udo-

stępnia na stronie internetowej.   

 Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany tre-

ści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zama-

wiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfika-

cję istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza informację na stronie internetowej. 

 Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczącymi jawności postępowania oraz w 

związku ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca, nie później niż w terminie składania 

ofert, zastrzeże, że informacje nie mogą być udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stano-

wią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca w tym celu może złożyć jedną ofertę składającą się z dwóch 

części: 

  - części jawnej, 

- części niejawnej – w sytuacji, w której wykonawca zastrzega sobie tajemnicę przedsiębiorstwa, za wy-

jątkiem informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią-

cych tajemnicy przedsiębiorstwa – powinien ją oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości np. w odręb-

nym opakowaniu oznaczonym napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa. Nie udostępniać innym uczestni-

kom postępowania”. 

 Brak powyższego zastrzeżenia zwalnia zamawiającego od odpowiedzialności ujawnienia zgodnie z 

art. 8  ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, danych zawartych w ofercie. 

Wycofanie oferty lub jej zmiany 

1) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, 

że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o tym fakcie przed upływem terminu składania ofert. 

2) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana 

oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej dodatkowo z dopiskiem „ZMIANA”. 

3) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złoże-

nie pisemnego powiadomienia. 

4) Koperty  ofert wycofanych nie będą otwierane. 

5) Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który 

wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną one dołączone do 

oferty. 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności 

jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona 

w kopercie oznakowanej w sposób następujący: 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

Dokumentacja ofertowa na dostawy substancji chemicznych 

Nie  otwierać  przed  godziną  10:30  w  dniu 9 marca 2018 r. 
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W  przypadku  dostarczenia  później  niż .. marca 2018 r.  godz. 10:00  -  nie  otwierać  w  ogóle. 

6. Miejsce i termin składania ofert wraz z wymaganymi dokumentami. 

6.1. Wymagane od wykonawców dokumenty określone w Dz. 3 i 5, w tym <Ofertę>, należy złożyć w formie 

pisemnej w Biurze Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 05-640Mogielnica,  ul. 

Przylesie 12w terminie upływającym 9 marca 2018 roku o godzinie 10:00. Nie dopuszcza się 

przekazywania ofert wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami, w tym oświadczeń, faksem lub drogą 

elektroniczną w jakiejkolwiek postaci elektronicznej za wyjątkiem sytuacji opisanych w PZP. 

6.2. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 

SIWZ. Dokonane w ten sposób zmiany uzupełnią treść SIWZ, przez co staną się jej integralną częścią. 

Zamawiający niezwłocznie przekaże wszelkie zmiany treści SIWZ wszystkim wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ, a także zamieści zmiany SIWZ na stronie www.mogielnica.pl/bip 

6.3. 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 przekazano SIWZ,  a także zamieści tę 

informację na stronie www.mogielnica.pl/bip Jeżeli zmiana treści SIWZ spowoduje zmianę treści 

ogłoszenia o zamówieniu, to zamawiający przekaże Biuletynowi Zamówień Publicznych ogłoszenie o 

zmianie ogłoszenia 

6.4. Zamawiający przedłuży termin składania ofert w przypadku wniesienia odwołania dotyczącego treści 

ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ. 

6.5. Wszelkie prawa i zobowiązania zamawiającego oraz wykonawcy ustalone w odniesieniu do terminu 

ustalonego pierwotnie - podlegają nowemu, tzn. przedłużonemu terminowi. 

6.6. Koperty zawierające dokumentacje ofertowe, które zamawiający otrzymał po upływie terminu określonego 

w pkt 6.1, zostaną - bez otwierania - zwrócone właściwym wykonawcom, po upływie terminu 

przewidzianego na wniesienie odwołania. 

7. Prowadzenie postępowania; otwarcie ofert wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami; termin 

związania ofertą. 

7.1. W trakcie prowadzenia postępowania zostanie sporządzony pisemny protokół postępowania o udzielenie 

zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Protokół wraz z załącznikami, które 

stanowią oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje 

składane przez Zamawiającego i Wykonawców, jest jawny. Z zastrzeżeniem pkt. 5 wszystkie oferty są 

jawne od chwili ich otwarcia, natomiast pozostałe załączniki do protokołu Zamawiający może udostępnić 

po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej lub po unieważnieniu postępowania. 

7.2. W dniu .. marca 2018roku w siedzibie Zamawiającego w Mogielnicy ul. Przylesie 12, odbędzie się jawne 

otwarcie ofert złożonych wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami; początek - godzina10:30. 

7.3   Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.  

7.4   Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

7.5. Z uwagi na jawność ofert od chwili ich otwarcia, ewentualne ich udostępnianie odbywać się będzie na 

wniosek wykonawcy.  

7.6  Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

c) ceny,  

d) terminu realizacji zamówienia,  

e) terminów płatności zawartych w ofertach. 

7.7  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni liczonych od dnia wyznaczonego na składanie ofert.  

7.8  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, 

że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się 

do wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 

60 dni. Ewentualne wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert powoduje zawieszenie biegu 

terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania. 
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8.Sprawdzanie wymaganych dokumentów, w tym ofert oraz sposób i kryteria oceny, prowadzące do 

wyboru oferty najkorzystniejszej. 

8.1. Na żądanie Zamawiającego i w wyznaczonym przez niego terminie Wykonawca ma obowiązek 

przedstawić oryginały lub notarialnie potwierdzone kopie złożonych przez siebie dokumentów, o których 

mowa w Dziale 3, jeżeli złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

8.2. Zamawiający  wezwie  Wykonawców,   którzy w  terminie  składania  ofert   nie  złożyli   oświadczeń, 

dokumentów lub pełnomocnictw, o których mowa w Dziale 3, albo którzy złożyli wymagane przez 

Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ww. Dziale, zawierające błędy lub którzy 

złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia 

oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania; złożone na 

wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w  Dziale 3, powinny potwierdzać 

spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego, nie 

później niż  w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

8.3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 

PZP, w szczególności: 

1) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,  z 

wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 

upadłego; 

2) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu; 

3) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  z postępowaniem 

o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także 

za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających 

na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

4) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 

zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 

osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione                

w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 

w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego; 

6) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie 

skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 

środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 

lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
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7) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie 

przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

9) Wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 

mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 

pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. 

U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 

10) Wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 

komandytowo-akcyjną lub osoba prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, 

komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca  2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy: 

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z 

wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 

1, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi   w dokonywaniu tych 

czynności, chyba że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 

2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego 

postępowania; 

3) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

4) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego  2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.4), złożyli odrębne oferty lub 

wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące 

między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który  w okresie 3 lat przed 

wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe,  w szczególności, gdy 

wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał 

zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych.  

Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął 

konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu 

naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia 

obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. 

W przypadku unieważnienia postępowania albo niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty 

ZAMAWIAJĄCY zawiadomi równocześnie WYKONAWCÓW, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 

zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczeń poszczególnych WYKONAWCÓW. Ofertę 

WYKONAWCY wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

8.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą 

negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, 

z wyłączeniem poprawienia przez zamawiającego w  ofercie ewentualnych: 

a) oczywistych omyłek pisarskich, 

b) oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
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poprawek. Za oczywistą omyłkę rachunkową Zamawiający przyjmie: 

- omyłkę w obliczeniu ceny brutto oferty, polegającą na błędnym działaniu arytmetycznym. 

c)  innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

niepowodujących istotnych zmian w treści oferty 

O dokonaniu jakiekolwiek z ww. poprawek Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, którego oferta  

została poprawiona. 

8.5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

a) oferta jest niezgodna z ustawą lub nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 

b) treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem  i pkt 8.4.c; 

c) złożenie   oferty  stanowi   czyn   nieuczciwej   konkurencji  w  rozumieniu   przepisów  o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 

d) oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; odrzucenie 

w następstwie wykonania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 1÷3 PZP; 

e) oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia; 

f) oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny nie dające się poprawić zgodnie z pkt. 4 i pkt. 8.4. SIWZ; 

g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, 

o której mowa w pkt 8.4.c. 

W przypadku unieważnienia postępowania albo niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający 

zawiadomi równocześnie wykonawców niepodlegających wykluczeniu z udziału w postępowaniu, których 

oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia poszczególnych ofert. 

8.6.  Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany na podstawie poniższych kryteriów: 

1 Cena brutto  -  60 % 

2 Termin realizacji  -  30% 

3 Termin płatności  - 10% 

1. Cena 

najkorzystniejsza cena (brutto) spośród zakwalifikowanych ofert 

………………………………………………………………x waga procentowa x 100 

                     cena oferty liczonej (brutto) 

 w ramach oceny oferty z zastosowaniem przedmiotowego kryterium oraz zamieszczonego powyżej 

wzoru Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 pkt. 

2. Termin realizacji 

ilość punktów za oferowany termin realizacji oferty badanej zostanie przyznana w następujący sposób: 

Oferta Wykonawcy z maksymalnym wymaganym terminem dostawy (7 dni kalendarzowych) nie będzie 

podlegała ocenie – zostanie jej przyznane 0 punktów. Ocenie podlegać będą oferty z terminem krótszym 

niż maksymalny wymagany w SIWZ 

Wartość punktowa za kryterium „termin realizacji” będzie obliczana wg poniższego wzoru:. 

     najkrótszy termin realizacji spośród zakwalifikowanych ofert 

………………………..……………… ……………………………… x waga procentowa x 100 

                               termin realizacji oferty ocenianej 

W przypadku podania terminu dostawy w godzinach od zamówienia np. 8 godzin dla porównania i 

oceny Zamawiający podstawi do wzoru termin 1 dzień. 

 w ramach oceny oferty z zastosowaniem przedmiotowego kryterium oraz zamieszczonego powyżej 

wzoru Wykonawca może otrzymać maksymalnie 30 pkt. 

3. Termin płatności 

ilość punktów za oferowany termin płatności oferty badanej zostanie przyznana w następujący sposób: 

Oferta Wykonawcy z minimalnym wymaganym terminem płatności (14 dni) nie będzie podlegała ocenie 

– zostanie jej przyznane 0 punktów. Ocenie podlegać będą oferty z terminem dłuższym niż minimalny 

wymagany w SIWZ 

Wartość punktowa za kryterium „termin płatności” będzie obliczana wg poniższego wzoru:. 

                  termin płatności oferty ocenianej 

…………………..……………… ……………………………… x waga procentowa x 100 
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      najdłuższy termin płatności spośród zakwalifikowanych ofert 

 w ramach oceny oferty z zastosowaniem przedmiotowego kryterium oraz zamieszczonego powyżej 

wzoru Wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 pkt. 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta która uzyska łącznie najwyższą punktację. 

8.7. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 

wybiera ofertę z niższą ceną. 

8.8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli 

oferty: 

a) o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, 

i uzasadnienie jej wyboru a także punktację przyznaną oferentom  w kryterium oceny ofert i łączną 

punktację, 

b) o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

c) o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne, 

d) o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po upływie którego umowa  w sprawie 

zamówienia publicznego może być zawarta, a także zamieści informacje, o których mowa w pkt 8.8. 

lit. a, na stronie internetowej www.mogielnica.pl/biporaz w miejscu publicznie dostępnym w swojej 

siedzibie. 

9. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy; 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy; przesłanki powodujące unieważnienie przetargu 

9.1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 

 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamiesz-

kania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz 

nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wyko-

nywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każ-

dym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

 wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

 wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o któ-

rych mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wy-

dajności lub funkcjonalności, 

 wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do kolejnego 

etapu negocjacji albo dialogu, 

 dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów, 

 nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów, 

 unieważnieniu postępowania 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne 

1) Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w odnośniku 1 i 5-7 na stronie internetowej. 

2) Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany, w terminie podanym w powiadomieniu o 

wyborze oferty, do podpisania umowy zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ.  

3) Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została wybrana do podpisania w określonym terminie 

umowy, jednak nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 

15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest równa 

lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; nie krótszym niż 5 

dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zo-

stało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane 

w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepi-

sach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 

http://www.mogielnica.pl/bip
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4) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu jw. jeże-

li: w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta, w postępowaniu o 

wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 upłynął ter-

min do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następ-

stwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze. 

5) Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobo-

wiązani oni są przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego do przedłożenia umowy 

regulującej ich współpracę. 

6) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający 

może wybrać ofertę najkorzystniejszą 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. 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie będzie wymagał od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie za-

mówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wyko-

nawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach 

Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosowanie do przedstawionych niżej istotnych jej wa-

runków: zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ – projekt umowy. 

9.2. Zamawiający przed podpisaniem z wybranym wykonawcą umowy może wymagać przedstawienia 

próbek asortymentu które potwierdzą zgodność oferowanego asortymentu i oczekiwaniami 

Zamawiającego. Po zaakceptowaniu tychże próbek zostanie zawarta umowa a próbki pozostaną 

własnością Zamawiającego a one same staną się elementem dostawy i podlegać będą zafakturowani i 

zapłacie zgodnie z zasadami opisanymi w umowie. 

10.Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania. 

10.1. Informacje ogólne. 

1) Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał inte-

res w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

zamawiającego przepisów ustawy Pzp, 

2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom 

wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp, 

3) Środkami ochrony prawnej są: 

a) wniesienie informacji o nieprawidłowościach na podst. art. 181 ustawy Pzp, 

b) odwołanie, 

c) skarga do sądu. 

10.2.Informacja o nieprawidłowościach. 

1) Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poin-

formować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zanie-

chaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwo-

łanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. 

2) W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność  albo doko-

nuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej 

czynności. 

10.3.Odwołanie. 

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podję-

tej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest 

zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, 

2) Odwołanie wnosi się: 
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a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w 

terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest 

równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 

b) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę je-

go wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w ter-

minie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest 

mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 

3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie 

przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

wnosi się w terminie: 

a) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość 

zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8; 

b) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istot-

nych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż 

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 

4) Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się: 

a) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zacho-

waniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podsta-

wę jego wniesienia; 

b) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należy-

tej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wnie-

sienia. 

5) Szczegółowo kwestie związane z wniesieniem odwołania zawarte są w art. 180-189 ustawy Pzp. 

10.4.Skarga do sądu. 

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sadu. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 

198a-198d ustawy Pzp.  

11 Sposób porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz osoby uprawnione do   

porozumiewania się z wykonawcami, w tym do udzielania wyjaśnień treści SIWZ.   

Porozumiewanie się zamawiającego z wykonawcami może odbywać się za pośrednictwem operatora pocz-

towego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz 

z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615). 

Jeżeli  zamawiający  lub  wykonawca  przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

za pośrednictwem faksu lub przy życiu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 

18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony nie-

zwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawnieni są: 

Artur Pianka            a.pianka@onet.pl 

Jadwiga Zawadzka      zgkim4@wp.pl 

Ewentualną korespondencję prosimy kierować jednocześnie na wszystkie powyższe adresy. 

12.     Możliwości zmiany umowy. 

Zamawiający wyczerpując deklarację zawartą w art. 144 ust PZP informuje o dopuszczeniu do zmiany 

treści umowy z wykonawcą w przypadku wystąpienia następujących przyczyn: 
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1) zmiany ceny jednostkowej brutto poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy  

i wyszczególnionego w załączniku nr 2 do umowy w przypadku zmian w stawkach podatku od towarów 

i usług (VAT), 

2) zmiany ceny jednostkowej netto i brutto poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy i 

wyszczególnionego w załączniku nr 2 do umowy, w przypadku wprowadzenia nowych uregulowań 

prawa powszechnie obowiązującego, które wymagałyby dokonanie takich zmian;  

3) zmniejszenia ceny jednostkowej netto i brutto poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem 

umowy i wyszczególnionego w załączniku nr 2 do umowy; 

4) zakupu towaru o tych samych parametrach lecz niższej cenie jeżeli nastąpi zmiana ceny ustalonej przez 

producenta lub zostanie dopuszczony nowy, równoważny produkt o niższej cenie; 

5) możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy z chwilą niewykorzystania przez Zamawiającego war-

tości umowy, o której mowa w § 2 ust. 1;  

6) zamiany poszczególnego asortymentu, wskazanego w załączniku nr 2 do umowy,  

w szczególności z powodu zaprzestania jego produkcji, wycofania z obrotu lub z innych przyczyn po-

wodujących, iż świadczenie stało się niemożliwe do spełnienia, czego Wykonawca nie mógł przewi-

dzieć w dniu zawarcia niniejszej umowy, na tzw. „zamiennik”, tj. asortyment równoważny, pod warun-

kiem, że spełni on wszystkie wymogi Zamawiającego w tym również cenę jednostkową netto i brutto 

(cena nie może być wyższa niż wskazana w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 2 do umo-

wy);  

7) zmiany ceny jednostkowej netto i brutto poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy i 

wyszczególnionego w Załączniku do umowy wynikające ze zmiany wielkości opakowania wprowadzo-

nej przez producenta, z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową. 

8) zmiany wynagrodzenia opisanej w §5 Umowy 

WYKAZ  ZAŁĄCZNIKÓW  DO SIWZ: 

Załącznik nr 1:  formularz <OFERTA>,  

Załącznik nr 2:  <OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW>, 

Załącznik nr 3: <OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA>, 

Załącznik nr 4:<OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB NIE DO GRUPY KAPITAŁOWEJ> 

Załącznik nr 5:<ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY> 
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O F E R T A 

 
         nazwa i adres lub pieczęć wykonawcy 

dla  Zamawiającego:          

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej     

05-640 Mogielnica,  ul. Przylesie 12 
 

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, my niżej podpisani 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

przestrzegając ściśle postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz działając w imieniu i na rzecz: 

Nazwa wykonawcy 

 

REGON                                                                          NIP 

Siedziba(kod, miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu) 

Członkowie władz (dot. osób prawnych) 

 

Internet     http://                                                                       e–mail:                           @                              

Telefon/-y                                                                                  Faks 

 

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i sukcesywne dostawy w okresie 12 

miesięcy substancji chemicznych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy, oświadczam/-y, że: 

 

1. OFERUJEMY wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia opisanego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za łączną cenę ryczałtową  

………..……….………zł. brutto słownie …………………………………………………………………………………… .. 

2. Podana wyżej kwota wynikają z obliczeń dokonanych zgodnie z postanowieniami pkt 4 SIWZ:   
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Lp. Opis asortymentu Jm. 
Ilość do 

dostawy 
Cenna netto 

za 1 tonę 

Stawka 

VAT 

Cena brutto 

za 1 tonę 

Wartość brutto 

za zamawianą 

ilość 

Nazwa produktu i/lub kod produktu, producent, 

wielkość opakowania (dane muszą jednoznacznie 

wskazywać na konkretny produkt-asortyment) 

1 Ług sodowy 50% tona 250,00      

2 Antypieniacz BEVALOID 6016E tona 10,00      

3 Kemira PIX 113 siarczan żelazowy  tona 22,00      

RAZEM   

UWAGA: Wskazana w ofercie kwota ryczałtowego wynagrodzenia brutto uwzględnia całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, wszelkie koszty, opłaty oraz zmiany czynników cenotwórczych 

ją kształtujących.    

3. Deklarowany termin płatności …. dni (minimum 14 dni) 

4. Deklarowany termin dostaw: ….. dni (maksimum 7 dni) 

5. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i 

warunkami. 

6. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania całości przedmiotu zamówienia w terminie wymaganym przez Zamawiającego tj. przez okres 12 miesięcy. 

7. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Istotnych Postanowieniach Umowy. 

8. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert. 

9. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w 

przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10. OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:…………………………………………………………………………… 
            (wypełniają jedynie Wykonawcy  składający wspólną ofertę) 

11. KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do: 

Imię i nazwisko , nazwa firmy  .............................................................................................. ........... 

Adres: .................................................................................... ...................................................................... 

Telefon: .............................................................. Faks: ………………………………  

12. OFERTĘ niniejszą składamy na ……. kolejno ponumerowanych stronach, oraz dołączamy do niej następujące oświadczenia i dokumenty: 
a) ..................................................................................  

b) ..................................................................................  

c) ……………………………………………………………                                                                                 

......................................... dn. ................ 2018 r.                   

 ............................................................................................... 
podpis/-y osoby/-ób reprezentującej/-ych wykonawcę lub pełnomocnika wykonawcy 
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O Ś W I A D C Z E N I E 

nazwa i adres lub pieczęć WYKONAWCY  

 

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. dostawy substancji chemicznych, prowadzonego 

przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy, oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

 

......................................... dn. ................ 2018 r.                   

 ............................................................................................... 
podpis/-y osoby/-ób reprezentującej/-ych WYKONAWCĘ lub pełnomocnika WYKONAWCY 

 

 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

………………………………………………………….…………………………………………………. 

..……………………………………………………………………………………………………………….……………

……………………….., w następującym zakresie: …………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

 

 

 

......................................... dn. ................ 2018 r.                   

 ............................................................................................... 
podpis/-y osoby/-ób reprezentującej/-ych WYKONAWCĘ lub pełnomocnika WYKONAWCY 

 

 

 

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. 

 

......................................... dn. ................ 2018 r.                   

 ............................................................................................... 
podpis/-y osoby/-ób reprezentującej/-ych WYKONAWCĘ lub pełnomocnika WYKONAWCY 
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O Ś W I A D C Z E N I E 

nazwa i adres lub pieczęć WYKONAWCY  

 

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. dostawy substancji chemicznych, prowa-

dzonego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy, 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 ustawy Pzp  . 

......................................... dn. ................ 2018 r.                   

 ............................................................................................... 
podpis/-y osoby/-ób reprezentującej/-ych WYKONAWCĘ lub pełnomocnika WYKONAWCY 

 

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). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, 

na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………..…………………...........…

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

......................................... dn. ................ 2017 r.                   

 ............................................................................................... 
podpis/-y osoby/-ób reprezentującej/-ych WYKONAWCĘ lub pełnomocnika WYKONAWCY 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKO-

NAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: 

…………………………………………………………………….……………………… (podać pełną na-

zwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

......................................... dn. ................ 2018 r.                   

 ............................................................................................... 
podpis/-y osoby/-ób reprezentującej/-ych WYKONAWCĘ lub pełnomocnika WYKONAWCY 

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 

2 ustawy Pzp] 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓRE-

GO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależno-

ści od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówie-

nia. 

 

......................................... dn. ................ 2018 r.                   

 ............................................................................................... 
podpis/-y osoby/-ób reprezentującej/-ych WYKONAWCĘ lub pełnomocnika WYKONAWCY 

 

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 zamawiające-

go w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

......................................... dn. ................ 2018 r.                   

 ............................................................................................... 
podpis/-y osoby/-ób reprezentującej/-ych WYKONAWCĘ lub pełnomocnika WYKONAWCY 
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O Ś W I A D C Z E N I E 

   nazwa  (imię i nazwisko)  

 oraz  adres  lub  pieczęć  WYKONAWCY  

 
 

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej  

 

W związku z przystąpieniem do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z wymogami art. 

24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579z późn. 

zm.) oświadczam, że: 

 

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 Pzp. 

 

2) Należę* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie kon-

kurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy Pzp, z n/w wykonawcami: 

 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 
* niepotrzebne skreślić 

 

 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą 

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
  

 

 

 
 ......................................... dn. ................ 2018 r.                   

 

 
.................................................................................... 
podpis/-y upełnomocnionego/-ych przedstawiciela/-i WYKONAWCY 
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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

Podstawą zawarcia umowy jest wynik przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Zakład Gospodarki Ko-

munalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy, w sprawie zamówienia publicznego 

W dniu ……………….. 2018 r. w Warszawie została zawarta Umowa pomiędzy: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

zwany dalej „Zamawiającym”, 

reprezentowanym przez: ………………………………………….. 

   a  

(firma podmiotu. wraz ze wskazaniem jej formy prawnej) z siedzibą w .................... przy ul. ..................., 

zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w ........., Wydział ...... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS ..........., NIP: ......................, REGON: ..........................., reprezentowana przez:  

1…………………………………………………………. 

2…………………………………………………………. 

uprawnionego/uprawnionych do reprezentacji jednoosobowej/łącznej zgodnie z aktualną informacją z rejestru  

przedsiębiorców KRS ze strony www.ms.gov.pl 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych - (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) nr postępowania ZGKiM/ZP-

01/12/PN/2017,- o następującej treści: 

 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest „Zakup wraz z dostawą substancji chemicznych”. Znak sprawy nadany przez 

Zamawiającego ZGKiM/ZP-01/03/PN/2018, zwanych dalej „asortymentem” lub „towarem”, do 

…………………………………, o parametrach oraz na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy sta-

nowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

2. Oferta Wykonawcy z dnia ………….. r. oraz SIWZ postępowania o znaku wskazanym w ust. 1stanowią 

integralną część niniejszej Umowy.  

3. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem towaru oferowanego Zamawiającemu oraz że towar ten jest 

wolny od wad fizycznych i prawnych, w tym praw osób trzecich i spełnia wszelkie normy stawiane towa-

rom przez prawo polskie w tym zakresie. 

4. Dostarczony towar musi być prawidłowo zapakowany i oznakowany, posiadać instrukcję używania, opis 

wyrobu, oryginalne etykiety sporządzone w języku polskim oraz wszystkie niezbędne dla bezpośredniego 

użytkownika informacje, ulotki informacyjne, instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i 

przechowywania przedmiotu umowy. 

5. Dostarczony towar będzie miał termin przydatności do użycia obejmujący co najmniej (minimalnie) 12 

miesięcy od faktycznej daty dostawy.  

6. Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na dostarczony towar. 

 

§ 2. 

Wynagrodzenie 
1. Strony zgodnie ustalają, w oparciu o ofertę Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy, 

maksymalną wartość wynagrodzenia za należyte wykonanie przedmiotu umowy, na łączną kwotę 

…………….. złotych wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT (słownie 

………………………………………………………………………………………………………………..). 

2. Miejsce wykonania umowy:  …………………………………………… 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy,  wraz 

z podatkiem od towarów i usług (VAT), w tym koszty dostarczenia do wyznaczonego przez Zamawiającego 

miejsca wraz z wniesieniem/rozładunkiem asortymentu do pomieszczeń wskazanych przez pracowników 

Zamawiającego oraz wszystkie koszty pochodne (między innymi: ubezpieczenia, opłaty celne, itp.). 

http://www.ms.gov.pl/
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4. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za dostarczony i odebrany przez Zamawiającego towar według cen 

jednostkowych podanych w ofercie stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy.  

 

§ 3. 

Płatność  
1. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę, do których obo-

wiązkowo muszą być załączane protokoły odbioru podpisane bez zastrzeżeń przez przedstawiciela Zama-

wiającego, zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do niniejszej umowy, przelewem z rachunku 

Zamawiającego na rachunek Wykonawcy, w terminie …dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury oraz protokołów odbioru. 

2. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji obciążenia rachunku 

Zamawiającego kwotą wynagrodzenia.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania stałych cen w czasie trwania umowy, zgodnie  

z załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy. 

4. Z uwagi na charakter działalności prowadzonej przez Zamawiającego, niezapłacenie w terminie przez 

Zamawiającego kwot wynikających z faktur za dostarczony towar nie uzasadnia i nie może powodować 

wstrzymywania przez Wykonawcę dostaw do Zamawiającego. 

5. Opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania dostaw 

kolejnych partii zamawianych przez Zamawiającego towarów. 

6. W razie opóźnienia Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia z przyczyn od niego niezależnych, Wyko-

nawca zobowiązuje się do odstąpienia od naliczania odsetek ustawowych. 

 

§ 4. 

Termin realizacji przedmiotu umowy 

Dostawy realizowane będą sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy i może ulec skróceniu 

w przypadku wyczerpania środków przeznaczonych na zabezpieczenie danej umowy a określonych w §2 ust.1.   

 

§ 5. 

Realizacja i zobowiązania stron. 

1. Asortyment, o którym mowa w § 1, dostarczany będzie w terminie …dni od dnia złożenia  zamówienia 

składanego przez Zamawiającego telefonicznie na nr………………………………, drogą elektroniczną na 

adres email…………………………………… lub za pomocą faxu na nr……………………………. Zamó-

wienie złożone telefonicznie zostanie potwierdzone faxem lub drogą elektroniczną.  

2. W wyjątkowych okolicznościach Zamawiający ma prawo do żądania realizacji zamówienia w terminie 

przez siebie wskazanym, krótszym niż określony w § 5 ust. 1 o czym poinformuje Wykonawcę.  

3. Zamówienie określać będzie asortyment, ilości oraz terminy dostawy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówień, jak i dostarczenia ich własnym transportem do siedzi-

by Zamawiającego lub za pośrednictwem profesjonalnej firmy kurierskiej, na własny koszt i ryzyko. 

5. Parametry jakościowe, techniczne, wymagania ilościowe oraz ceny określa formularz asortymentowy-

cenowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

6. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć artykuły do miejsca prowadzenia działalności przez Zamawiają-

cego, o którym mowa w ust. 9, własnym transportem, na własny koszt i ryzyko wraz z wniesieniem do po-

mieszczeń wskazanych przez pracowników Zamawiającego. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości poszczególnych pozycji asortymentowych  

w ramach wysokości wynagrodzenia, określonego w § 2 ust. 1. 

8. Dostarczony asortyment będzie kontrolowany przez Zamawiającego i Wykonawcę pod względem ilościo-

wym i jakościowym. 

9. Odbiór ilościowy i jakościowy odbędzie się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Mogielnicy zlokalizowanej 

przy ul. Dziarnowskiej. 

10.  Przekazanie – przyjęcie towaru przez Zamawiającego będzie poświadczone przez przedstawicieli obu stron 

na protokole odbioru, zgodnym ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do niniejszej umowy. 

11. Brak ilościowy asortymentu . stwierdzony w protokole odbioru, zgodnym ze wzorem określonym w załącz-

niku nr 3 do umowy, Wykonawca zobowiązuje się uzupełnić w ciągu 2 dni roboczych od dnia sporządzenia 

ww. protokołu. 

12. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego towaru i żądania niezwłocznej wy-

miany na wolny od wad w przypadku dostarczenia towaru złej jakości lub dostarczenia towaru niezgodnego 

z umową lub poszczególnym zamówieniem. 

13. W przypadku wykrycia przez Zamawiającego wad asortymentu po przyjęciu dostarczonego towaru i podpi-

saniu protokołu, Zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym Wykonawcę, a Wykonawca zobowiązuje się 
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do wymiany wadliwego asortymentu na wolny od wad w terminie 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady 

przez Zamawiającego. 

14. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru dostarczonego z opóźnieniem powyżej 3 dni 

roboczych bez żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy i jednocześnie możliwość naliczenia kar umownych 

za niedostarczenie towaru.  

15. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę zamówionego asortymentu w terminie określonym w ust. 

1, Zamawiającemu przysługuje również prawo dokonania zakupu tego asortymentu w innej firmie i obcią-

żenia Wykonawcy kosztami tego zakupu. 

16. Koszty zakupu o którym jest mowa powyżej zaliczane są do maksymalnej wartości wynagrodzenia za nale-

żyte wykonanie przedmiotu umowy o której mowa w § 2 ust.1   

17. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 

18. Wykonawca nie odpowiada za uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwego przechowywania towaru przez 

Zamawiającego. 

 

§ 6. 

Kary umowne 

1. Kary umowne przysługują Zamawiającemu, w następujących przypadkach: 

1) w wysokości 10% wartości brutto umowy, o której mowa w § 2 ust. 1, gdy Wykonawca odstąpi od umo-

wy lub rozwiąże umowę z przyczyn od niego zależnych, lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy lub 

rozwiąże umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;  

2) w wysokości 0,2 % wartości brutto części umowy pozostałej do realizacji w przypadku opóźnienia w rea-

lizacji dostawy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

3) w wysokości 0,1 % wartości brutto brakującego towaru w przypadku opóźnienia w uzupełnieniu braku 

ilościowego, o którym mowa w § 5 ust. 11, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

4) W razie niewykonania części umowy lub nienależytego wykonania części umowy przez Wykonawcę z 

przyczyn innych niż określone w ust 1. pkt 2 z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w 

tym w razie zaistnienia sytuacji określonej w § 5 ust. 14,  - Wykonawca zobowiązany jest zapłacić za 

każde ww. naruszenie karę umowną w wysokości 1 % wartości brutto umowy, o której mowa w § 2 ust. 

1.  

2. Niezależnie od kary umownej, o której mowa w ust. 1, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wy-

konawcy odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary w przypadku niewykonania lub niena-

leżytego wykonania umowy. 

3. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy. 

4. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych, o których mowa w ust. 1, z należnego Wykonawcy wy-

nagrodzenia, na co Wykonawca wyraża nieodwołalnie wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego. 

 

§ 7. 

Wypowiedzenie oraz odstąpienie od umowy 
1. Strony postanawiają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem na-

tychmiastowym, gdy Wykonawca nie rozpoczął dostarczania asortymentu bez uzasadnionych przyczyn po-

mimo dodatkowego wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.  

2. W przypadku, gdy suma kar umownych, o których mowa w § 6 ust. 1, przekroczy 20% wartości umowy 

określonej w § 2 ust. 1, Zamawiający w każdej chwili może umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmia-

stowym.  

3. Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 

1) dwukrotnego dostarczenia przez Wykonawcę towaru niezgodnego z umową lub dwukrotnego dostarcze-

nia towaru z opóźnieniem powyżej 3 dni roboczych; 

2) gdy Wykonawca dwukrotnie odmówi dostarczenia Zamawiającemu towaru, którego Zamawiający żąda 

w związku z niekompletną dostawą towaru lub dostawą towaru nieodpowiadającego umowie lub złej 

jakości; 

3) gdy Wykonawca w sposób nienależyty wywiązuje się z innych obowiązków umownych lub nie wywią-

zuje się z nich, mimo wezwania przez Zamawiającego do zaniechania tych naruszeń.  

4. W związku z wypowiedzeniem umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym Wykonawcy 

nie będą przysługiwały żadne inne roszczenia poza roszczeniem o zapłacenie za towar już dostarczony Za-

mawiającemu.  

5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od 
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umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca 

może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu dotychczasowego wykonania części umowy.  

 

 

§ 8. 

Zmiany umowy. 
1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod  rygorem nieważności. 

2. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w poniższym 

zakresie: 

9) zwiększenia lub zmniejszenia ilości asortymentu, będącego przedmiotem umowy między pozycjami 

zamówienia wyszczególnionymi w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, przy czym łączna wartość  

przedmiotu umowy po zmianach nie może, przekroczyć kwoty o której mowa w § 2 ust. 1; 

10) zmiany ceny jednostkowej brutto poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy i 

wyszczególnionego w załączniku nr 2 do niniejszej umowy w przypadku zmian w stawkach podatku 

od towarów i usług (VAT), 

11) zmiany ceny jednostkowej netto i brutto poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy i 

wyszczególnionego w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, w przypadku wprowadzenia nowych 

uregulowań prawa powszechnie obowiązującego, które wymagałyby dokonanie takich zmian;  

12) zmniejszenia ceny jednostkowej netto i brutto poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem 

umowy i wyszczególnionego w załączniku nr 2 do niniejszej umowy; 

13) zakupu towaru o tych samych parametrach lecz niższej cenie jeżeli nastąpi zmiana ceny ustalonej przez 

producenta lub zostanie dopuszczony nowy, równoważny produkt o niższej cenie; 

14) możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy z chwilą niewykorzystania przez Zamawiającego 

wartości umowy, o której mowa w § 2 ust. 1;  

15) zamiany poszczególnego asortymentu, wskazanego w załączniku nr 2 do niniejszej umowy,  

w szczególności z powodu zaprzestania jego produkcji, wycofania z obrotu lub z innych przyczyn 

powodujących, iż świadczenie stało się niemożliwe do spełnienia, czego Wykonawca nie mógł 

przewidzieć w dniu zawarcia niniejszej umowy, na tzw. „zamiennik”, tj. asortyment równoważny, pod 

warunkiem, że spełni on wszystkie wymogi Zamawiającego w tym również cenę jednostkową netto i 

brutto (cena nie może być wyższa niż wskazana w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 2 do 

niniejszej umowy);  

16) zmiany ceny jednostkowej netto i brutto poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy i 

wyszczególnionego w Załączniku do umowy wynikające ze zmiany wielkości opakowania 

wprowadzonej przez producenta, z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej 

umową. 

3. Niedopuszczalne są pod rygorem nieważności zmiany postanowień umowy oraz wprowadzenie nowych 

postanowień do umowy, które nie są wymienione w ust. 2. 

4. Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 3 następują z mocy prawa i obowiązują od dnia wejścia  

w życie odpowiednich przepisów. 

 

§ 9. 

Postanowienia końcowe 
1. Przeniesienie wierzytelności w sposób określony trybem art. 509-518 Kodeksu cywilnego, a wynikających 

z niniejszej umowy, wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

2. Bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności wierzytelności wynikające z 

niniejszej umowy nie mogą stanowić przedmiotu poręczenia określonego w przepisach art. 876-887 

Kodeksu cywilnego, ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniającej strony stosunku zobowiązaniowego 

wynikającego z realizacji niniejszej umowy. 

3. Strony wspólnie oświadczają, że wyłączają możliwość dokonywania przez podmioty trzecie Umowy 

Faktoringu, Umowy Gwarancyjnej, Umowy Zarządu Wierzytelnością, Umowy Obsługi Zobowiązań, 

Umowa Inkasa lub innych umów wywołujących skutki analogiczne jak wskazane wyżej umowy. 

4. Strony wspólnie oświadczają, że wyłączają możliwość dokonywania przez podmioty trzecie wszelkich 

czynności faktycznych lub prawnych związanych z wierzytelnościami Wykonawcy wynikającymi z 

niniejszej umowy bez uprzedniej, zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

5. W razie nieuzyskania zgody, o której mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu oraz w razie naruszenie 

zakazu o którym mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu skutkować będzie obowiązkiem zapłaty przez 

Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % wartości brutto umowy, o której 

mowa w § 2 ust.  

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
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7. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminach określonych w § 5 ust. 1 i 2  

lub nie uzupełni braku ilościowego asortymentu, o którym mowa w § 5 ust. 11,  Zamawiający zastrzega 

sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego od innego dostawcy w ilości i asortymencie nie 

zrealizowanej w terminie dostawy przez Wykonawcę, a Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne 

roszczenia względem Zamawiającego z tego tytułu.. 

8. W przypadku zakupu interwencyjnego, o którym mowa w ust. 7, zmniejsza się odpowiednio wielkość 

przedmiotu umowy oraz wartość umowy o wielkość tego zakupu. 

9. W przypadku zakupu interwencyjnego Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu różnicy 

pomiędzy zapłaconą przez Zamawiającego ceną zakupu interwencyjnego, o którym mowa  

w ust. 3, a ceną dostawy danego zamówienia wynikającą z cen podanych w ofercie Wykonawcy, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

10. Wszelkie spory między Stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, tj. po bezskutecznym 

upływie 30 dni od złożenia wniosku o ugodę drugiej Stronie, wynikłe w związku albo na podstawie 

niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

11. Strony wskazują adresy do doręczeń: 

1) strony Zamawiającego:……………………………………………………….. 

2) ze strony Wykonawcy ……………………………., e-mail:  ..................................... 

fax……………………………. 

12. Osobami wyznaczonymi do uzgodnień i koordynacji odbioru artykułów będących przedmiotem niniejszej 

umowy są: 

1) ze strony Zamawiającego………………, e-mail: ………………..,    tel. ………………… 

2) ze strony Wykonawcy ......................................... tel. ..................................... 

13. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, ale nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany, 

informowania się nawzajem o zmianach adresu do doręczeń, o których mowa w ust. 11 powyżej. 

Nieuczynienie zadość powyższemu obowiązkowi skutkować będzie uznaniem korespondencji wysłanej na 

zgodny z niniejszą umowa adres, za skutecznie doręczoną.  

14. Załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy. 

15. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 : Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (wyciąg) 

Załącznik nr 2: Oferta Wykonawcy (wyciąg) 

Załącznik nr 3 : Protokół odbioru 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
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Załącznik nr 3 do umowy 

Protokół odbioru 

 

1. W dniu ......................... upoważnieni przedstawiciele zamawiającego i wykonawcy (Pan/Pani…… 

 i Pan/Pani………) dokonali odbioru/przekazania dostawy. 

 

2. Stwierdzono, co następuje: 

a) dostawa następującego asortymentu i w następujących ilościach jest zgodna ze złożonym zamówie-

niem, ofertą Wykonawcy i umową: 

Lp. Nazwa/oznaczenie asortymentu Ilość Cena jednostkowa Cena łączna 

1     

2     

3     

4     

5     

Razem  

 

b) dostawa następującego asortymentu i w następujących ilościach jest niezgodna ze złożonym zamówie-

niem*, ofertą Wykonawcy* i umową* (zaznaczyć odpowiednie) 

Lp. Nazwa/oznaczenie asortymentu Ilość Cena jednostkowa Cena łączna 

1     

2     

3     

4     

5     

  

 - niezgodność o której mowa w poz. 1 tabeli polega na……………. 

 - niezgodność o której mowa w poz. 2 tabeli polega na……………. 

 - niezgodność o której mowa w poz. 3 tabeli polega na……………. 

 - niezgodność o której mowa w poz. 4 tabeli polega na……………. 

 - niezgodność o której mowa w poz. 5 tabeli polega na……………. 

 

c) termin dostawy jest zgodny/ niezgodny* (niewłaściwe skreślić) z terminem określonym 

 w umowie / zamówieniu* (niewłaściwe skreślić). 

 

d) W związku z powyższym, zgodnie z par. … ust. … umowy ….. (przytoczyć właściwy zapis umowy w 

przypadku konieczności powtórnego dostarczenia asortymentu lub jego części, wraz ze wskazaniem w 

jakim terminie ma zostać on dostarczony) 

 

e)  Inne uwagi dotyczące dostawy: ………………………. 

 

3. Protokół sporządzono w dniu ………………………..........................., w dwóch jednobrzmiących eg-

zemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

4. Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń/z zastrzeżeniami: 

 

 

Przedstawiciel zamawiającego 

 

Przedstawiciel wykonawcy 

 

 


