
Oznaczenie sprawy: DPS. III./BM/342/ 5/11

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na „Dostawę oleju opałowego lekkiego gatunku L-1 dla Domu Pomocy Społecznej 

„Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej przy ul. Knurowskiej 13”

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI 

PONIŻEJ 193 000 EURO

PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

I. UWAGI OGÓLNE

1. Niniejsze  postępowanie  jest  prowadzone  na  zasadach  przewidzianych  w  ustawie 

z 29 stycznia  2004 r.  –  Prawo zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2010 r.  Nr 113, 

poz.  759  z  późn.  zm),  zwanej  dalej:  „Pzp”  oraz  w przepisach  wykonawczych  do  tej 

ustawy.

2.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Zamawiający  nie  przewiduje  udzielenia  zamówień  uzupełniających,  o których  mowa 

w art. 67 ust. 1 pkt  7 Pzp. 

5. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 

ust. 3 Pzp.

6. Treść  złożonych  ofert  musi  być  zgodna  z  treścią  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia (SIWZ) pod rygorem ich odrzucenia.

II. ZAMAWIAJĄCY

Dom Pomocy Społecznej „Zameczek”

Kuźnia Nieborowska

ul. Knurowska 13 

44-144 Żernica

tel.: +48 32/235-16-30

faks: +48 32/235-16-30

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie  o  udzielenie  niniejszego  zamówienia  jest  prowadzone  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39 – 46 Pzp. 
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IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż oleju opałowego lekkiego gatunku L-1 do celów 

grzewczych,  zgodnie  z  zapotrzebowaniem  Zamawiającego  oraz  jego  sukcesywne 

dostarczanie  do  zbiornika  zlokalizowanego  na  terenie  Domu  Pomocy  Społecznej 

„Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej przy ul. Knurowskiej 13.

2. Kod i nazwa według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 09135100-5 Olej opałowy.

3.  Przedmiot  zamówienia  musi  spełniać  wymagania  określone  w  PN-C-96024:2011 

„Przetwory naftowe – oleje opałowe” dla gatunku L-1.

4.  Przedmiot  zamówienia  obejmuje  załadunek,  transport  do  miejsca  przeznaczenia  oraz 

wyładunek oleju. Wymagany sposób rozładunku paliwa z autocysterny do zbiornika: przy 

zastosowaniu  pompy  przy  autocysternie.  Lokalizacja  zbiornika  nie  pozwala 

na  dostawę  autocysterną  o  wymiarach  14,6  m/2,8  m,/3,6  m  (długość,  szerokość, 

wysokość),  natomiast  dostawa autocysterną o wymiarach 9,2 m/2,8 m/3,4 m (długość, 

szerokość, wysokość) jest możliwa.

5. Dostawa oleju będzie realizowana sukcesywnie (partiami)  – jednorazowo po ok. 7 000 

litrów,  na  podstawie  zapotrzebowania  składanego  przez  Zamawiającego  w  godzinach 

od 7.00 do 15.00 w dni robocze, faksem lub telefonicznie.

6.   Wykonawca  ma  obowiązek  zrealizowania  dostawy  w  czasie  nie  dłuższym  niż  2  dni 

robocze od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego, w godzinach 7.00 – 

15.00.

7. Wielkość zamówienia: łącznie do 20 000 litrów.

8. Przewidywana  ilość  oleju  może  ulec  zmniejszeniu  w  zależności  od  warunków 

atmosferycznych, przy czym Zamawiający zobowiązuje się zakupić nie mniej niż 80 % 

ilości  oleju.  W  stosunku  do  niewykorzystanych  –  maksymalnie  20  %  -  ilości  oleju 

Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia odszkodowawcze. 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2011 r.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania

2



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca musi posiadać 

aktualną  koncesję  (pełny  tekst  dokumentu)  na  obrót  paliwami  ciekłymi  w  zakresie 

objętym zamówieniem. 

2. Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: o zamówienie mogą ubiegać 

się  Wykonawcy,  których  wiedza  i  doświadczenie  pozwoli  na  prawidłowe  wykonanie 

zamówienia.

3. Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: o zamówienie mogą ubiegać 

się  Wykonawcy,  których  potencjał  techniczny  pozwoli  na  prawidłowe  wykonanie 

zamówienia.

4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: o zamówienie mogą ubiegać 

się  Wykonawcy,  którzy  dysponują  lub  będą  dysponować  osobami  zdolnymi 

do prawidłowego wykonania zamówienia.

5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: o zamówienie mogą ubiegać 

się  Wykonawcy,  których  sytuacja  ekonomiczna  i  finansowa  pozwoli  na  prawidłowe 

wykonanie zamówienia. 

6. W  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  niniejszego 

zamówienia  wymaga  się,  aby  przynajmniej  jeden  z  Wykonawców  spełniał 

(lub wykonawcy wspólnie spełniali) wymagania, o których mowa w ust. 1 - 5.

7. Ocena  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  dokonana  zostanie  przez 

Zamawiającego w oparciu o informacje zawarte  w nw dokumentach  i  oświadczeniach 

na zasadzie: spełnia/nie spełnia.

8. Z  treści  złożonych  dokumentów  musi  wynikać  jednoznacznie,  iż  Wykonawca  spełnia 

warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1 - 5.
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VII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Dokumenty,  jakie  należy  złożyć  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału 

w postępowaniu:

1) oświadczenie  o  spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu  o  treści 

ZAŁĄCZNIKA NR  2 do SIWZ; 

2) aktualną  koncesję (pełny tekst  dokumentu)  na obrót paliwami  ciekłymi  w zakresie 

objętym zamówieniem.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu,  potencjale technicznym, osobach 

zdolnych  do  wykonania  zamówienia  lub  zdolnościach  finansowych  innych  podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 

sytuacji  zobowiązany  jest  udowodnić  Zamawiającemu,  iż  będzie  dysponował  zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

2. Dokumenty,  jakie  należy  złożyć  w  celu  potwierdzenia  niepodlegania  wykluczeniu 

na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp:

1) oświadczenie  o  braku  podstaw  do  wykluczenia  na  podstawie  art.  24  ust.  1  Pzp 

o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SIWZ;

2) aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu 

do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie  w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 

Pzp o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SIWZ.

Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu 

na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji  części zamówienia, 

przedkłada także dokumenty określone powyżej dotyczące tego podmiotu. 

3. Jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 
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dokument  wystawiony  w  kraju,  w  którym  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania, 

potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

UWAGA!  Brak  jakiegokolwiek  z  wyżej  wymienionych  dokumentów  żądanych  przez 

Zamawiającego, spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 

26 ust. 3 Pzp.

4. Wykonawcy  mogą  wspólnie  ubiegać  się  o  udzielenie  zamówienia  z  następującym 

zastrzeżeniem:

1) wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  muszą  ustanowić 

pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu (lub reprezentowania 

w  postępowaniu  i  zawarcia  umowy);  stosowne  pełnomocnictwo  należy  załączyć 

do oferty w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 

notariusza;

2) pełnomocnictwo,  o  którym  mowa  powyżej  musi  precyzować  zakres  umocowania 

i  wskazywać  pełnomocnika;  musi  też  wyliczać  wszystkich  wykonawców,  którzy 

wspólnie  ubiegają  się  o  zamówienie  i  każdy  z  nich  musi  podpisać  się  pod  tym 

dokumentem.

5. Wypełniony i podpisany druk oferty – o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do SIWZ.

6. Upoważnienie  osób  do  podpisania  oferty  musi  bezpośrednio  wynikać  z  dokumentów 

rejestrowych dołączonych do oferty. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć 

stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność 

z oryginałem przez notariusza.

UWAGA!  W  przypadku,  gdy  sposób  reprezentacji  nie  jest  określony  w  dokumentach 

rejestrowych  Zamawiający  będzie  stosował  odpowiednio  przepisy  Kodeksu  spółek 

handlowych lub Kodeksu cywilnego dotyczące sposobu reprezentacji.

UWAGA!  Podpis  osoby  upoważnionej/osób  upoważnionych  składany  na  dokumentach, 

o  których  mowa powyżej  musi  pozwalać  na identyfikację  jej/ich imienia  i  nazwiska (np. 

będzie uzupełniony pieczątką imienną).
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VIII. INFORMACJA  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ 

ZAMAWIAJĄCEGO             Z  WYKONAWCAMI  ORAZ  PRZEKAZYWANIA 

OŚWIADCZEŃ                                     I DOKUMENTÓW                                            

1. Wszelkie  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  i  informacje  Zamawiający  oraz 

Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. 

2. Jeżeli  Zamawiający  lub Wykonawca  przekaże   oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia 

lub inne informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza 

fakt ich otrzymania.

3. Składane przez Wykonawców zapytania do SIWZ powinny być opatrzone zapisem:

 „Zapytanie  do  specyfikacji  istotnych  warunków zamówienia  dotyczące  postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego lekkiego gatunku L-1 

dla Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej”.

4. Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby 

i  instytucje  nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania  się z Wykonawcami,  niż 

wymienione w niniejszej SIWZ.

IX.  WSKAZANIE  OSÓB  UPRAWNIONYCH  DO  POROZUMIEWANIA  SIĘ 

Z WYKONAWCAMI

Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami 

są:

1)  Ewa Zamora – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Zameczek”

tel.: +48 32/235 16 30,

faks: +48 32/235 16 30

od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 14:00;

2) Barbara Majewska – Kierownik Administracyjno – Gospodarczy

tel.: +48 32/235 16 30,

faks: +48 32/235 16 30

od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 15:00.

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
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XI.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.. 

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę  składa  się  w  języku  polskim,  w  formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności. 

Wszelkie  dokumenty  obcojęzyczne  załączone  do  oferty  muszą  być  zaopatrzone 

w tłumaczenie na język polski.

2. Oferta powinna być sporządzona czytelnie,  zgodnie z wzorem formularza stanowiącym 

ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ. 

3. Do oferty należy dołączyć wszelkie dokumenty i oświadczenia wymienione w SIWZ.

4. Zaleca  się,  aby  wszystkie  strony  oferty  były  spięte  (zszyte)  w  sposób  trwały, 

zapobiegający dekompletacji zawartości oferty. 

5. Załączone do oferty dokumenty powinny być przedstawione w oryginale lub jako kopia 

poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione 

do reprezentowania Wykonawcy.

6. Poprawki  w  ofercie  musza  być  naniesione  czytelnie  oraz  parafowane  przez  osobę 

upoważnioną/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

7. Ofertę  należy  złożyć  w  nieprzejrzystej,  zamkniętej  kopercie  (lub  takim  opakowaniu), 

w  sposób  gwarantujący  zachowanie  poufności  jej  treści  oraz  zabezpieczający  jej 

nienaruszalność do terminu otwarcia  ofert.  Koperta lub opakowanie zawierające ofertę 

powinny  być  opatrzone  adresem  Zamawiającego  podanym  w  SIWZ  i  oznaczone 

następująco:

„Oferta  na dostawę oleju opałowego lekkiego gatunku L-1 dla Domu Pomocy Społecznej  

„Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej”  oraz „Nie otwierać przed dniem 02.11.2011 r. .  

godz. 1030”.

8. Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zdarzenia  wynikające  z  nienależytego 

oznakowania koperty lub opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
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9. Wszelkie  koszty  związane  z  przygotowaniem  i  złożeniem  oferty  ponosi  Wykonawca. 

Wszelkie  inne  koszty  związane  z  uczestnictwem  Wykonawcy  w  niniejszym 

postępowaniu, aż do podpisania umowy, ponosi wyłącznie Wykonawca.

10. Od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się ze SIWZ.

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 

w Domu Pomocy Społecznej „Zameczek”, ul. Knurowska 13, Kuźnia Nieborowska, 

44-144 Żernica, pokój nr 1, 

do dnia 2 listopada 2011 r. do godziny 1000.

W przypadku ofert  składanych listownie decyduje data  i  godzina wpływu do siedziby 

Zamawiającego.

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:

w Domu Pomocy Społecznej „Zameczek”, ul. Knurowska 13, Kuźnia Nieborowska, 

44-144 Żernica, pokój nr 1,  

w dniu 2 listopada 2011 r., o godzinie 1030.

3. Otwarcie ofert jest jawne.

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert będą podane nazwy 

(firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 

zamówienia  i  warunków  płatności.  Informacje  te  zostaną  przekazane  niezwłocznie 

Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty – ZAŁACZNIK NR 1.

2. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

3. Ceną całkowitą brutto „Formularza oferty”  jest iloczyn:  liczby jednostek zamawianego 

oleju opałowego (ilość szacunkowa) i ceny jednostkowej na dzień  26.10.2011 r. (cena 

jednostkowa producenta  paliw,  zamieszczona na jego oficjalnej  stronie  internetowej  + 

marża handlowa Wykonawcy/- upust Wykonawcy), powiększony o podatek VAT.
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4. Za pierwszą dostarczoną partie oleju opałowego Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę 

stanowiącą iloczyn ilości dostarczonego oleju i ceny jednostkowej za 1 litr oleju, zgodnie 

ze złożona ofertą. 

5. Za każdą następną dostarczoną partie oleju opałowego Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

cenę stanowiąca iloczyn ilości dostarczonego oleju i ceny jednostkowej za 1 litr  oleju, 

obliczonej na zasadach określonych w ust. 6-7

6. Cena  jednostkowa  dostarczanego  oleju  opałowego  może  ulegać  zmianom  jedynie 

na skutek niezależnych od Wykonawcy zmian cen na krajowym rynku paliw (hurtowej 

ceny netto  producenta  oleju  opałowego lekkiego)  w stosunku do  ceny przedstawionej 

w ofercie.

7. W przypadku  zmiany ceny jednostkowej  realizowanej  partii  oleju  opałowego wartość 

poszczególnych  partii  oleju  będzie  obliczana  na  podstawie  udokumentowanej  ceny 

producenta  dostarczanego  oleju  opałowego lekkiego  z  dnia  złożenia  zapotrzebowania, 

z uwzględnieniem stałej marży/stałego upustu, zgodnie ze złożona ofertą.

8. Rozliczenie  dostaw  będzie  dokonywane  w  litrach  wg  wskazań  zalegalizowanego 

urządzenia  pomiarowego  w  cysternie  z  przeliczeniem  na  warunki  w  temperaturze 

referencyjnej 15°C.

XV. INFORMACJE  DOTYCZĄCE  WALUT  OBCYCH,  W  JAKICH  MOGĄ  BYĆ 

PROWADZONE  ROZLICZENIA  MIĘDZY  ZAMAWIAJĄCYM 

A WYKONAWCĄ

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

2. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich 

(PLN).

XVI. OPIS  KRYTERIÓW,  JAKIMI  BĘDZIE  SIĘ  KIEROWAŁ  ZAMAWIAJĄCY 

PRZY  WYBORZE  OFERTY,  WRAZ  Z  PODANIEM  ZNACZENIA  TYCH 

KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze  oferty  Zamawiający  będzie  kierował  się  następującymi  kryteriami  i  ich 

znaczeniem:
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Kryteria:

nazwa waga

(znaczenie) %

sposób liczenia wg wzoru

cena   Wa = 100,00 Ca = [(Cmin/Cof)xWa]x100 pkt 
gdzie:

Ca – liczba punktów w kryterium

Cmin – najniższa cena

Cof – cena badanej oferty 

Wa – waga w ocenianym kryterium

2. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych 

przez Wykonawców w zakresie powyższego kryterium.

3. Oferta  spełniająca  w  najwyższym  stopniu  wyżej  wymienione  kryterium,  otrzyma 

maksymalną  liczbę punktów. Maksymalna  liczba punktów, jaką może otrzymać oferta 

to 100 pkt.

4.   Za  ofertę  najkorzystniejszą  uznana  zostanie  oferta,  która  uzyska  najwyższą  liczbę 

punktów.

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią SIWZ 

oraz Pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium 

wyboru.

Uwaga!  Wszystkie  kwoty  wskazane  w  formularzu  oferty  należy  podać  w  zaokrągleniu 

do pełnych groszy zgodnie z zasadą: końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 

grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

XVII. INFORMACJE  O  FORMALNOŚCIACH,  JAKIE  POWINNY  ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE  PO  WYBORZE  OFERTY  W  CELU  ZAWARCIA  UMOWY 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Z  Wykonawcą,  którego  oferta  będzie  uznana  za  najkorzystniejszą  zostanie  zawarta 
(w  terminie  i  miejscu  wskazanym  przez  Zamawiającego)  umowa  na  warunkach 
określonych we wzorze umowy – ZAŁĄCZNIK NR 3.

2. Podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 
94 ust. 1 i 2 Pzp.

3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia w przypadku wyboru ich 
oferty jako najkorzystniejszej zobowiązani będą do złożenia w siedzibie Zamawiającego – 
nie  później  niż  dzień  przed  terminem  podpisania  umowy  w  sprawie  udzielenia 
zamówienia publicznego – umowy o współpracy podmiotów działających wspólnie.

10



4. W  przypadku,  gdy  umowę  podpisuje  inna  osoba/inne  osoby  niż  wskazana/wskazane 
w  dokumentach  rejestrowych  należy  złożyć  pełnomocnictwo  do  zawarcia  umowy 
w  imieniu  Wykonawcy.  Pełnomocnictwo  musi  być  udzielone  przez  osobę 
upoważnioną/osoby upoważnione zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru.

XVIII. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ZABEZPIECZENIA  NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIX. ISTOTNE  DLA  STRON  POSTANOWIENIA,  KTÓRE  ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

Istotne  postanowienia  umowy zawiera  załączony do SIWZ wzór umowy – ZAŁĄCZNIK 

NR 3.

XX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

W niniejszym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Pzp

XXI. INFORMACJA  O  MOŹLIWOŚCI  POWIERZENIA  ZAMÓWIENIA 

LUB JEGO CZĘŚCI PODWYKONAWCOM

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ) 

nazw podwykonawców oraz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza im 

powierzyć.

XXII. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 – formularz oferty.

ZAŁĄCZNIK NR 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz 

o braku podstaw do wykluczenia.

ZAŁĄCZNIK NR 3 – wzór umowy.

Kuźnia Nieborowska, 2011-10-25

                                                                                               Zatwierdzam

                                                                                Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

                                                                                „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej

                                                                               mgr Ewa Zamora
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