
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ LEKKIEGO OLEJU OPAŁOWEGO

Kod CPV- 09135100-5

przetarg nieograniczony, w procedurze odpowiedniej dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie  art.  11  ust.  8,  prowadzony  na podstawie  przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych – podstawa prawna: art.  39 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami ).

Zamawiający: GMINA BEDLNO

                         BEDLNO 24

                        99- 311 BEDLNO

                        Tel. 24 282 14 23                   fax     24 282 17 50

                                                                                                                                     Zatwierdzam 

Specyfikację z załącznikami

          …………………………………..

Bedlno, 14.11.2016 r.



SPRAWA NR  271/ 1 / 2016

I. INFORMACJE WSTĘPNE

1. Zamawiający

GMINA BEDLNO     BEDLNO 24,   99- 311 BEDLNO

 Tel. 24 282 14 23                   fax     24 282 17 50

 NIP 775 24 06 180

Reprezentowaną przez Wójta Gminy Bedlno- mgr inż. Krzysztofa Kołacha

2. Tryb postępowania

Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  prowadzone  jest  w  drodze  przetargu  nieograniczonego,
w oparciu o art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.
z 2015 poz.  2164 z późniejszymi  zmianami   ) o wartości  szacunkowej poniżej  kwot określonych
w art. 11 ust. 8 ust. Pzp.

3. Wyjaśnienia dotyczące postępowania

1) Ilekroć  w specyfikacji  istotnych  warunków zamówienia  użyte  jest  pojęcie   „ustawa”,  bez
bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych  ( Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późniejszymi zmianami).

2) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania w ramach niniejszego postępowania spotkania
informacyjnego dla Wykonawców.

3) Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje,  w  tym  pytania  i  odpowiedzi  na
pytania,  Zamawiający  i  Wykonawcy  przekazują  pisemnie  lub   faksem,  w  dniach  i  godzinach
urzędowania Zamawiającego. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i  informacje przekazywane są
za  pomocą  faksu   nr  24     282  17  50,   dla  swojej  ważności  wymagają  niezwłocznego  pisemnego
potwierdzenia  przez  Wykonawcę  poprzez  podpisanie  pierwszej  strony  otrzymanego  dokumentu  i
odesłanie  jej  na  numer  faksu  Zamawiającego.  Korespondencja  powinna  być  opatrzona  nr  sprawy
271/ 1/ 2016

4) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ z zachowaniem
zasad określonych w art. 27 ustawy. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień w
trybie przewidzianym w art. 38 ust 1 i 2 ustawy, 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.  Zamawiający  przekazuje  treść  wyjaśnień  wszystkim
Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz publikuje na stronie
internetowej http://ugbedlno.bip.org.pl  i tablicy ogłoszeń.

5) Wszelka korespondencja jest prowadzona w języku polskim.

6) Osobą upoważnioną do bezpośrednich kontaktów z Wykonawcami ze strony Zamawiającego
jest – Magdalena Gawrońska Kierownik ZEAS Gminy Bedlno Tel. 24 282 12 50 w godz. od 11/00 do
15/30 ( za wyjątkiem dni ustawowo i urzędowo wolnych od pracy).

7) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.



8) Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  może  zostać  unieważnione  w
przypadkach  i  na  zasadach określonych  w art..  93 ustawy.  O fakcie  unieważnienia  postępowania
Zamawiający zawiadomi  równocześnie  wszystkich Wykonawców,  którzy ubiegali  się  o udzielenie
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

9) Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany lub
uzupełnienia treści SIWZ. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do
składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacje o tym zostanie zamieszczona
na stronie internetowej, tablicy ogłoszeń Zamawiającego  oraz niezwłocznie przekazana wszystkim
Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ w siedzibie Zamawiającego.

10) Zamawiający  przedłuża  termin  składania  ofert  z  uwzględnieniem  czasu  niezbędnego  do
wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ. O przedłużeniu terminu
składania  ofert  Zamawiający  niezwłocznie  zawiadamia  Wykonawców,  którzy  pobrali  SIWZ  w
siedzibie  Zamawiającego  oraz  umieści  ogłoszenie  na  stronie  internetowej  doręczono  SIWZ,  bez
ujawnienia źródła zapytania  oraz publikuje na stronie internetowej http://ugbedlno.bip.org.pl   oraz
tablicy głoszeń.

II. PRZEDMIOT I TERMIN REALIZACJI ZMÓWIENIA

1. Przedmiotem  zmówienia jest  zakup  lekkiego  oleju  opałowego  z  przeznaczeniem  na  cele
grzewcze –     w szacunkowej ilości 73 000 litrów z dostarczeniem do:

1) Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bedlnie,

2) Szkoły podstawowej im. Marii Konopnickiej w Żeronicach,

3) Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych.

Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólny Słownikiem Zamówień kod CPV- 09135100-5. Dostawy
będą odbywać się sukcesywnie do w/w lokalizacji Zamawiającego w terminach i ilościach zgodnych
z potrzebami Zamawiającego.

Faktyczna ilość realizowanych dostaw będzie zależna od potrzeb Zamawiającego. Ilość lekkiego oleju
opałowego w okresie trwania umowy nie jest możliwa do określenia w sposób ścisły, gdyż zależna
jest od warunków meteorologicznych, niezależnych od Zamawiającego. 

Ilości wskazane w SIWZ są wielkościami orientacyjnymi, ustalonymi na podstawie zużycia w okresie
ostatnich  12  miesięcy.  Ilości  te  przyjęte  będą  do  wyceny i  porównania  ofert  oraz  wyboru  oferty
najkorzystniejszej,  jednakże  Zamawiający  zastrzega,  iż  umowa  będzie  realizowana  zgodnie
z aktualnym zapotrzebowaniem, do wysokości zabezpieczonych w umowie środków, a Wykonawcy
nie służy roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w SIWZ.

Dostawa przedmiotu  umowy będzie  na  podstawie  składanego każdorazowo przez  Zamawiającego
zamówienia.

Zamówienie będzie składane za pomocą faksu lub telefonicznie. 

Termin realizacji- z zawartą umową  ( nie uwzględniając dni wolnych od pracy) w dni powszednie od
poniedziałku do piątku w godzinach od 7/00 do 15/00.

Dostawy będą realizowane  specjalistycznym pojazdem transportowym wyposażonym w legalizowany
układ do pomiaru ilościowego oleju napędowego grzewczego.

Odbioru będą dokonywały osoby upoważnione przez Zamawiającego, zgodnie z odczytem urządzeń
pomiarowych zainstalowanych na jednostkach dostawczych Wykonawcy.



Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami projektu umowy, który stanowi
załącznik Nr 6 do SIWZ.

Olej opałowy do celów  grzewczych powinien spełniać wymagania obowiązujące w Polsce normy
jakościowej  PN-C  96024:2011,  Aprobat  Europejskich  oraz  Rozporządzenia  Ministra
Gospodarki  z  dnia  3  listopada  2014  roku  w  sprawie  wymagań  jakościowych  dotyczących
zawartości  siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji  i  warunków w których będą stosowane
ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2014r. poz. 1547).

Minimalne parametry oleju w temperaturze referencyjnej

a) gęstość w temp. 15°C, nie większa niż 0,86 kg/l

b) wartość opałowa min 42,6 MJ/kg

c) temperatura zapłonu, min 56°C

d) lepkość kinematyczna w 20°C, max. 6,00 mm2/s

e) temperatura płynięcia, max   °C-20

f) zawartość siarki, max % ( m/m) 0,10

g) barwa  czerwona

h) pozostałość po spopieleniu % (m/m) max. 0,01

Wykonawca przy każdej dostawie winien okazać się świadectwem jakości, że oferowany lekki olej
opałowy spełnia wymagania Zamawiającego, a jego parametry fizyczne, chemiczne oraz cieplne będą
równe, bądź lepsze, niż wyżej wymienione.

2. Termin realizacji zamówienia:

Od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

3. Termin płatności:

Przelew w ciągu 21 dni od dnia wystawienia faktury VAT.

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad i wymagań:

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

3) Nie dopuszcza się składania ofert alternatywnych lub zawierających propozycje wariantowe.

4) Zamawiający  nie  przewiduje:  udzielenia  zamówień  uzupełniających,  zawarcia  umowy
ramowej,  ustanowienia  dynamicznego  systemu  zakupów,  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  z
wykorzystaniem aukcji elektronicznej.

5) Zamawiający  dopuszcza  udział  podwykonawców  w realizacji  niniejszego  zamówienia.  W
takim przypadku,  Wykonawca   ma  obowiązek  wskazać  w  załączniku  część  zamówienia  ,  której
wykonanie powierzy podwykonawcom

6) Wymaga  się,  aby  oferta  została  przygotowana  z  uwzględnieniem  merytorycznej  treści
zawartej   w oryginalnych formularzach:



a) oferty- załącznik nr 1 do SIWZ

b) załączników do SIWZ

7) Ofertę można złożyć jedynie w formie pisemnie w języku polskim.

8) Do  oferty  należy  dołączyć  wszystkie  dokumenty,  oświadczenia  i  informacje  wymagane
postanowieniami SIWZ.

9) Wymaga  się,  aby  oferta  była  podpisana  przez  osobę/y   uprawnioną/e   do  zaciągania
zobowiązań    w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do podpisywania oferty winno być dołączone do
oferty,  o  ile  nie  wynika  ono  z  innych  dokumentów  załączonych  do  oferty,  np.  wyciągu  z
odpowiedniego rejestru. W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwo musi zostać potwierdzone
za zgodność z oryginałem przez osoby je udzielające.

10) Ofertę należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie zapieczętowanej w sposób gwarantujący
zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert
oraz powinna być  opatrzona nazwą i  adresem Wykonawcy wraz z  numerami  telefonów.  Koperta
powinna zostać opisana nazwą przedmiotu postępowania o udzielenie zamówienia według podanego
niżej wzoru:

wzór koperty                           ”ZAMAWIAJACY GMINA BEDLNO

                                           OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ LEKKIEGO OLEJU OPAŁOWEGO”

nie otwierać przed dniem 22 listopada 2016 roku do godziny 11/00

oraz opatrzonej nazwą (firmą ) i adresem Wykonawcy.

11) Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i opatrzone parafą 
osoby podpisującej ofertę.

12) Wszelkie  strony  ofert  należy  parafować  i  ponumerować,  a  uzyskaną  liczbę  wpisać  do
formularza  oferty.  Kartki  powinny  być  spięte  lub  zszyte  w  sposób  zabezpieczający  przed
dekompletacją. Powyższe warunki spełniają funkcję porządkową nie obarczoną rygorem odrzucenia.

13) Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy.

14) Do formularza oferty – załącznik nr 1 do SIWZ należy dołączyć wymagane zgodnie z treścią
SIWZ dokumenty.

15) Zmiana  lub  wycofanie  oferty  dokonane  przez  Wykonawcę  przed  upływem  terminu  do
składania ofert jest skuteczne, przy czym:

a) Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten
sam sposób co oferta. Ponadto opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta
należy opatrzyć napisem „ZMIANA”,

b) Powiadomienie  o  wycofaniu  oferty  powinno  być  opakowane  i  zaadresowane  w  ten  sam
sposób co oferta. Ponadto opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy
opatrzyć napisem „WYCOFANIE”.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU



1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy,

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca  przedłoży  koncesję  na  obrót  paliwami  ciekłymi,  zgodnie  z  ustawą  z  dnia
10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r., poz. 1059),

b) posiada wiedzę i doświadczenia, 

c) dysponuje  odpowiednim  potencjałem technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonania
zamówienia,

d) są w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

Zamawiający uzna warunki opisane w punkcie b), c), d) za spełnione na podstawie oświadczenia
o spełnianiu warunków udziału ( zał. Nr 2 do SIWZ).

2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy; 

Zamawiający uzna warunek za spełniony,  jeżeli  Wykonawca  przedłoży oświadczenie  o braku
podstaw do wykluczenia ( zał. Nr 3 do SIWZ).

Ocena  spełniania  warunków  wymaganych  od  Wykonawcy  dokonana  będzie  na  podstawie
dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty według formuły „spełnia/ nie spełnia”.

2. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy

Wymagane jest złożenie przez Wykonawcę:

1) koncesji  na obrót  paliwami ciekłymi,  zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059)

2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do
osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy,

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

4) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, na formularzu stanowiącym
załącznik nr 2 do SIWZ,

5) oświadczenie  o  braku  podstaw  do  wykluczenia  na  podstawie  art.  24  ust.  1  ustawy  Pzp.
( załącznik nr 3 do SIWZ),



6) opłaconej polisy (kserokopia polisy + kserokopia przelewu zapłaty składki), a w przypadku jej
braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

7) wykaz  minimum  2  wykonanych  w  okresie  ostatnich  3  lat  dostaw  porównywalnych  z
przedmiotowym zamówieniem ( 70 000- 80 000 litrów), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy-  w  tym  okresie,  z  podaniem ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  odbiorców  oraz
załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie. Dowodami są:

- poświadczenie- w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub oświadczenie
Wykonawcy  jeżeli  z  uzasadnionych  przyczyn  Wykonawca  nie  mógł  uzyskać  poświadczenia  –
( załącznik nr 4 do SIWZ),

8) listy  podmiotów należących  do  tej  samej  grupy kapitałowej  w rozumieniu  ustawy z  dnia
16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów lub oświadczenia, że Wykonawca nie należy do
grupy kapitałowej ( załącznik nr 5 do SIWZ),

9) zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów
(wzór)- należy złożyć wyłącznie w przypadku jeżeli dotyczy,

10) informacja o podwykonawstwie (wzór).

3. Oferty wspólne

1) Dopuszczalne  jest  składanie  ofert  wspólnych  przez  Wykonawców  ubiegających  się  o
udzielenie zamówienia, w tym wspólników spółek cywilnych.

2) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  i  zawarcia  umowy  w  sprawie
zamówienia publicznego.

3) W  wypadku  wyboru  oferty,  złożonej  przez  podmioty  występujące  wspólnie,  przed
podpisaniem umowy wymagane będzie złożenie umowy regulującej współpracę tych podmiotów.

4) W  przypadku  składania  oferty  przez  podmioty  występujące  wspólnie,  wymogi  dotyczące
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wymogi dotyczące dokumentów i oświadczeń , o
których mowa w rozdz. IV ust. 1 i 2 SIWZ, odnoszą się do każdego z Wykonawców występujących
wspólnie, chyba, że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

4. Oferty składane przez podmioty posiadające siedzibę poza granicami kraju.

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,  zamiast  dokumentów,  o  których  mowa  w  ust.  2  pkt  1  i  pkt  3-4,  składa  dokument  lub
dokumenty,  wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,



c) nie  zalega  z  uiszczeniem  podatków,  opłat  lub  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  lub
zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

2) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz w ust 2 pkt 2, zastępuje się
je  dokumentem  zawierającym  oświadczenie  złożone  przed  notariuszem,  właściwym  organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, odpowiednio
kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

3) Wszelkie dokumenty i  oświadczenia,  o  których mowa w pkt  1 i  2,  składane są  w formie
oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający
zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona
przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do
jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

4) Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym, muszą być przetłumaczone na język
polski przez tłumacza przysięgłego.

V. TERMINY SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie  Gminy Bedlno

adres: Bedlno 24 , 99- 311 Bedlno, pokój nr 14 – sekretariat

w terminie do dnia 22 listopada 2016 roku do godziny 9/00

2. Dopuszczalne jest składanie ofert drogą pocztową  zastrzeżeniem, że decyduje data i godzina
dostarczenia przesyłki  na wskazany w ust.1 adres Zamawiającego,  a nie data stempla pocztowego
nadania).

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania.

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie  Gminy Bedlno

adres: Bedlno 24 , 99- 311 Bedlno, sala konferencyjna 

w terminie do dnia 22 listopada 2016 roku do godziny 11/00.

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.

6. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu w/w informacji.

7. Podczas  otwarcia  ofert  podaje  się  nazwy  (  firmy)  oraz  adresy  Wykonawców,  a  także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych   w ofertach.

8. Informacje,  o  których  mowa  wyżej,  Zamawiający przekazuje  niezwłocznie  Wykonawcom,
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

VI. POPRAWIANIE OCZYWISTYCH OMYŁEK



W razie konieczności, na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający poprawia w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,

c) inne  omyłki  polegające  na  niezgodności  oferty  ze  specyfikacją  istotnych  warunków
zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę którego oferta została poprawiona.

VII. ODRZUCENIE OFERTY

1) Zgodnie z art. 89 ustawy, w ściśle określonych przypadkach Zamawiający zobowiązany jest
odrzucić ofertę.  Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

2) Zamawiający  zawiadomi  równocześnie  wszystkich  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty  o
odrzuceniu oferty podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

VIII. WALUTA OFERTY ORAZ OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1) Wskazana w ofercie cena winna być podana w układzie: cena netto + VAT= cena brutto.

2) W formularzu ofertowym należy wpisać:

- cenę za 1 litr oleju opałowego lekkiego / oleju do celów grzewczych na dzień 17 listopada 2016 roku

U producenta  z  zastosowaniem stałego % upustu Wykonawcy na wartość z  zł  z   zastosowaniem
zaokrągleń do dwóch miejsc po przecinku. Wartość upustu może być wyrażona również jako wartość
zerowa.  Procentowa  wysokość  upustu  (  o  ile  będzie  wartością  dodatnią)  będzie  liczbą  stałą
obowiązującą przez cały okres trwania umowy.

3) Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę. Nie prowadzi się negocjacji w
sprawie ceny.

4) Brak  określenia  wartości  lub  wprowadzenie  przez  Wykonawcę  jakichkolwiek  zmian  w
pozycjach formularza ofertowego mających wpływ na treść oferty spowoduje odrzucenie oferty.

5) Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w polskich złotych (PLN) i zawierać wszystkie
koszty, jakie powstaną w związku z realizacją niniejszego zamówienia.

IX. SPOSÓB OCENY I WYBORU OFERTY

1) Zamawiający  dokona  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  zgodnie   z  ustalonymi  kryteriami
wyboru.

2) W toku badania  ofert  Zamawiający może  żądać od Wykonawców wyjaśnień  dotyczących
treści złożonych ofert na zasadach określonych w art. 87 ust 1 ustawy.

3) Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, z uwagi na
fakt, iż zostaną złożone oferty z taką samą ceną Zamawiający wezwie niezwłocznie Wykonawców,
którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych,  wskazując jednocześnie termin, do którego
złożenie tych ofert ma nastąpić.

4) Wykonawcy,  składając  oferty  dodatkowe,  nie  mogą  zaoferować  cen  wyższych  niż
zaoferowane w złożonych ofertach.

X. KRYTERIA WYBORU OFERT



Zamawiający  wybierze  najkorzystniejszą  ofertę  spośród  nie  odrzuconych  ofert,  wyłącznie  na
podstawie  kryteriów oceny ofert,  określonych  w niniejszym SIWZ.  O wyborze  najkorzystniejszej
decyduje  największa  liczba  punktów  uzyskanych  przez  Wykonawcę  przyznanych  ofercie  przez
komisję  przetargową.  Zamawiający,  przy obliczaniu  punktów zastosuje  zaokrąglenia  wyników do
dwóch miejsc po przecinku.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert

Kryterium oceny ofert Znaczenie procentowe- waga kryterium
Cena 60 %
Czas na realizację zamówienia 40 %

Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę cenę brutto za 1 l lekkiego oleju
opałowego.

Oferta  z  ceną najniższą otrzyma  60 % punktów przemnożonych  przez wagę kryterium i  zostanie
przyjęta jako podstawa do badania pozostałych ofert.

Punktacja za ceny  kolejnych ofert odbędzie się według wzoru:

                                Najniższa cena brutto1 litra lekkiego oleju opałowego

Ilość punktów= --------------------------------------------------------------------------------  x 100 pkt x 60%

                               Cena brutto 1 litra lekkiego  oleju opałowego w ofercie ocenianej

Czas na realizację zamówienia:

 czas realizacji 1 dzień – 40 %

 czas realizacji 2 dni- 30 %

 czas realizacji zamówienia 3 dni – 20 %

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyskała najwyższą ilość punktów uzyskanych
łącznie= kryterium cena + kryterium czas.

XI.  WAYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

XII. ZAWARCIE UMOWY

1) Miejsce  i  termin  odpisania  umowy  zostaną  określone  w  zawiadomieniu  wysłanym  do
Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

2) Projekt umowy stanowi  załącznik nr 8 do SIWZ. W jej treści, która nie podlega negocjacjom,
podano  wszelkie  istotne  dla  Zamawiającego  warunki  realizacji  zamówienia.  Przyjęcie  warunków
przetargu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków umowy, zawartych w projekcie umowy.

3) Zamawiający,  w  sytuacji  uzasadnionej  zmianą  przepisów  prawa  oraz  wystąpieniem
okoliczności nie spowodowanych zawinionym działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze stron,
przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:

a) warunków płatności.



4) W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  dopuszczalna  jest  zmiana  sposobu  spełnienia
świadczenia przed zawarciem umowy na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w
chwili wyboru najkorzystniejszej oferty lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a Wykonawca
wyrazi  na  nią  zgodę.  Zmiany  sposobu  spełniania  świadczenia  nie  mogą  dotyczyć  zobowiązań
Wykonawcy zawartych w ofercie, które były oceniane w toku postępowania.

XIII.  ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIV. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom  oraz  innym  osobom  przewidzianym  ustawą,  których  interes  prawny  w  uzyskaniu
zamówienia  doznał  lub  może  doznać  uszczerbku  w  wyniku  naruszenia  przez  Zamawiającego
przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy ( art. 179-
198).

XV. INFORMACJE KOŃCOWE

W  sprawach  nie  unormowanych  niniejszą  specyfikacją  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu
cywilnego, ustawy oraz obowiązujących do niej aktów wykonawczych.

Załączniki:

załącznik nr 1- formularz ofertowy,

załącznik nr 2 – formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

załącznik nr 3- formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu,

załącznik nr 4- wykaz dostawców ( wzór),

załącznik nr 5- formularz oświadczenia dotyczącego przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

załącznik nr 6- zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów,

załącznik nr 7- informacja o podwykonawstwie,

załącznik nr 8- projekt umowy.



Załącznik nr 1 do SIWZ

………………………………………………………….

                    /pieczątka Wykonawcy/

Formularz ofertowy

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr 271/1/2016 „Zakup wraz z dostawą 
lekkiego oleju opałowego”  ogłoszone przez Gminę Bedlno, Bedlno 24, 99- 311 Bedlno i po 
zapoznaniu się z :

 Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,

 Opisem przedmiotu zamówienia.

Nazwa i adres Wykonawcy:

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

Tel/ fax/ e- mail…………………………………………………………………………………………...

NIP/ Regon ..…………………………………………………………………………………………….

Oświadczamy, że:

1. Uzyskaliśmy konieczne informacje dla przygotowania i złożenia oferty.

2. Oferujemy gotowość zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami 
określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

I. Cena za 1 litr lekkiego oleju opałowego lekkiego na dzień  17 listopada 2016 roku

Cena netto producenta ( nazwa producenta) ……………………………. zł ……………………….

Słownie…………………………………………………………………………………………… zł

Upust: …………  zł słownie …………………………………………………………………….. zł

Cena netto z uwzględnieniem upustu zgodnie z pkt. II …………………………………………. .zł

Słownie ……………………………………………………………………………………………zł

Podatek VAT…………. zł słownie …………………………………………………………….…zł

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

II. Stała wartość upustu wyrażona w % ( do jednego miejsca po przecinku)……………

III. Wartość usługi ( cena za 1 litr oleju x 73 000 litrów) 

netto ……………………… zł słownie………………………………………………….. zł

Podatek VAT……………….. zł słownie ……………………………………………..….zł



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

……………………………………………………………………………………….… …zł

IV. Czas realizacji 

Czas realizacji 1 dzień 2 dni 3 dni

*) odpowiednie podkreślić

3. Termin płatności- 21 dni od daty wystawienia faktury.

4. Zobowiązujemy się do zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminach określonych w 
SIWZ.

5. Uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6. Zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, z uwzględnieniem zapisów zawartych w projekcie umowy,
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

7. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe ( za składanie 
nieprawdziwych informacji oferent odpowiada zgodnie z art. 233 KK).

Dnia………………….......                                          …………………………………………………...

                                                                                               Pieczątki i podpisy upoważnionych    

                                                                                                   przedstawicieli Wykonawcy



Załącznik nr 2 do SIWZ

Numer sprawy:………………………………….

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY / WYKONAWCÓW O SPEŁNIENIEU WARUNKÓW
UDZIAŁU

OKREŚLONYCH ART. 22 UST.1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nazwa Wykonawcy

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

Adres Wykonawcy

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

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 271/ 1/ 2016  „Zakup wraz 
z dostawą lekkiego oleju opałowego” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 
oświadczam/ my, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późniejszymi zmianami ) spełniamy warunki 
dotyczące:

 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

 posiadania wiedzy i doświadczenia,

 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonywania zamówienia,

 sytuacji ekonomicznej i finansowej.

……………………………………………………………………

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli

                                                                   w imieniu Wykonawcy oraz pieczęć

……………………………………………, dn. …………………………..



Załącznik nr 3 do SIWZ

Numer sprawy:………………………………….

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY / WYKONAWCÓW O BRAKU PODSTWY DO
WYKLUCZENIA 

NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nazwa Wykonawcy

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

Adres Wykonawcy

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

Oświadczenie ¹

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 271/ 1/ 2016  „Zakup wraz 
z dostawą lekkiego oleju opałowego” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 
oświadczam/ my, że w stosunku do firmy, którą reprezentuję/ my, że brak jest podstaw do wykluczenia 
z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień 
publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami)

……………………………………………………………………

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli

                                                                   w imieniu Wykonawcy oraz pieczęć

……………………………………………, dn. …………………………..

¹ Podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie, niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców w imieniu swojej firmy. Jeżeli
Wykonawca  wskazując  spełnianie  warunków,  o  których  mowa  w  art.  22  ust.  1  ustawy  Prawo
zamówień publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.
2b  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  a  podmioty  te  będą  brały  udział  w  realizacji  części
zamówienia, niniejsze oświadczenie składają powyższe podmioty.



Załącznik nr 4 do SIWZ

Nr sprawy:……………………………..

……………………………………………..

/pieczątka Wykonawcy/ Wykonawca/

Wykaz wykonanych 2 dostaw ( 70 000- 80 000  l) porównywalnych z przedmiotowym zamówieniem
w okresie ostatnich trzech lat  przed upływem terminu składania ofert,  a  jeżeli  okres prowadzenia
działalności  jest  krótszy-  w  tym  okresie,  a  podaniem  ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania
i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu/ poświadczenia/ oświadczenia potwierdzającego, że usługi
te zostały wykonane należycie.

l.p. Zamawiający Przedmiot/ ilość
litrów

Data realizacji Wartość dostawy
brutto

1
2

Świadomy odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy ( art. 271 ustawy z 
dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny – Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.) oświadczam, że 
wszystkie informacje są prawdziwe.

Dnia………………….......                                          …………………………………………………...

                                                                                               Pieczątki i podpisy upoważnionych    

                                                                                                   przedstawicieli Wykonawcy



Załącznik nr 5 do SIWZ

Numer sprawy:………………………………….

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY / WYKONAWCÓW 

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

( ustawa z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów
Dz. U. 2015 poz. 184 z późn. zm.)

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest 
„Zakup wraz z dostawą lekkiego oleju opałowego”, oświadczamy, że”

 nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo 
zamówień publicznych*,

 należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa wraz z ofertą 
listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

……………………………… dnia………………………….

………………………………………………………………….

                                                                 Podpis i pieczątka Wykonawcy

*- niepotrzebne skreślić



Załącznik nr 6 do SIWZ

Numer sprawy:………………………………….

Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy 

niezbędnych zasobów

Firma/ imię i nazwisko …………………………………………………………………………………..

ul…………………………………………………………………………………………………………

kod …………………………………………. miejscowość…………………………………………….

tel……………………………… fax……………………………….. e-mail…………………………….

Świadomy solidarnej odpowiedzialności wynikającej z art. 26 ust. 2 e zobowiązuję się do oddania do 
dyspozycji Wykonawcy ………………………………………………………………………………….

z siedzibą w ……………………………………………………………………………………………..

Niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia w 
następującym zakresie:

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

Udostępnienie zasobów będzie polegało na …………………………………………………………….

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

……………………………………………………….

                (miejscowość, data)

……………………………………………………

                                                                                        ( podpis osoby uprawnionej)



Załącznik nr 7 do SIWZ

Numer sprawy:………………………………….

INFORMACJA O PODWYKONAWSTWIE

Nazwa Wykonawcy

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

Adres Wykonawcy

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

 Oświadczamy, że nie przewidujemy powierzenia podwykonawcom realizacji części 
zamówienia.*

 Oświadczamy, że przewidujemy powierzenie podwykonawcom realizację zamówienia w 
zakresie …………………………………………………………………………………….*

……………………………… dnia………………………….

………………………………………………………………….

                                                                 Podpis i pieczątka Wykonawcy

*- niepotrzebne skreślić



Załącznik nr 8 do SIWZ  

Projekt

Umowa Nr.....................................................   

Zawarta w dniu ….............................................. w Urzędzie Gminy Bedlno  99- 311 Bedlno 
24 pomiędzy Gminą Bedlno zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez Wójta Gminy 
Bedlno- mgr inż. Krzysztofa Kołacha,

a

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

z siedzibą w …..............................................................................................................zwanym

dalej Wykonawcą reprezentowanym  przez 
….................................................................................

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

Zgodnie z rozstrzygniętym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego – art. 39 ustawy z dnia 29. 01. 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późn. zm.).

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostawy   oleju opałowego do szkół : Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Bedlnie, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Żeronicach, 
Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą   w Szewcach Nadolnych dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Bedlno –   w szacunkowej ilości 73 000 litrów.

§ 2

1. Zamawiający dokonywał będzie zakupu oleju opałowego w oparciu o dokonane 
telefoniczne zamówienie, w którym każdorazowo określał będzie wielkość i miejsce 
jednorazowej dostawy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego dostarczania oleju opałowego w ciągu  
…................ dni od momentu złożenia zamówienia.



3. Wykonawca wystawiał będzie Zamawiającemu za każą partię dostarczenia towaru 
fakturę , w której wskazane będzie:

1) Zamawiający      Gmina Bedlno

                                Bedlno 24

                                            99- 311 Bedlno

                                            NIP: 775- 24- 06- 180

2) adnotacja pełna nazwa i adres szkoły do której został dostarczony olej opałowy

3) cena netto + podatek VAT 23 %

4) termin płatności- przelew w ciągu 21 dni od dnia wystawienia faktury VAT,

5) konto Wykonawcy

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania cen określonych w ofercie:

netto - …................. zł -   1 l oleju opałowego

( słownie: - ….............................................................................................. ) zł za 1litr

brutto  - …................. zł -   1 l oleju opałowego

( słownie: - ….............................................................................................. ) zł za 1litr

2. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dowozu oleju do szkół: Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Bedlnie, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Żeronicach, 
Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą   w Szewcach Nadolnych

3. Prawo podwyższania cen wyłączone jest przez pierwsze 30 dni  obowiązywania 
umowy

4. Wykonawca  zastrzega sobie prawo zmiany ceny proporcjonalnie do zmiany cen przez
rafinerię, z tym, że cena ta nie może być wyższa od cen występujących u innych 
dostawców paliw.

5. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego o każdorazowej zmianie 
cen oleju opałowego.

6. Po uzyskaniu informacji o zmianie cen oleju opałowego u Wykonawcy – 
Zamawiający dokona każdorazowo analizy średniej ceny 1 litra oleju opałowego, u 
kilku innych dowolnych dostawców, sporządzając wewnętrzną notatkę służbową.

7. Należność za zakupiony olej opałowy będzie przekazywana przez Zamawiającego 
przelewem na konto Wykonawcy w terminie wskazanym na fakturze



8. Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktur VAT bez jego podpisu lub 
wysłanie ich pocztą.

§ 4

Jeżeli Zamawiający zalegał będzie z należnością za dwie kolejne faktury Wykonawca 
może  wstrzymać realizację umowy do czasu uregulowania tej należności przez 
Zamawiającego bez dodatkowego wezwania.

§ 5

1. Umowa zostanie zawarta od 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

2. Umowa może być rozwiązana przed upływem terminu, na który została zawarta przez 
każą ze stron z jednomiesięcznym wypowiedzeniem na koniec miesiąca 
kalendarzowego.

3. Za zgodą stron umowa może być zmieniona lub rozwiązana w każdym czasie.

4. Wykonawca ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym  w przypadku 
braku wpłaty należności za trzy kolejne faktury.

5. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku 
stwierdzenia, iż dostarczany olej opałowy nie spełnia norm jakościowych.

6. W przypadku wystąpienia po stronie Zamawiającego jakichkolwiek szkód 
spowodowanych używaniem oleju opałowego  nie spełniającego  norm jakościowych 
Wykonawca zobowiązany jest pokryć szkodę w pełnej wysokości.

§ 6

Zamawiający jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy handlowej, a w szczególności do 
nie ujawniania firmom konkurencyjnym na temat polityki cenowej, których ujawnienie 
mogłoby wpłynąć na szkodę lub utratę zysków Wykonawcy.

§ 7

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego, a zwłaszcza przepisy regulujące wzajemne zobowiązania i skutki nie wykonania 
zobowiązań.

§ 9

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 2 egzemplarze dla 
Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.



ZAMAWIAJĄCY:                                                                  WYKONAWCA:




