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1. Zamawiający. 
1.1. Zespół Szkól w Pęczniewie  
1.2. Adres: ul. Główna 15, 99-235 Pęczniew  
1.3. REGON: 731583702 
1.4. Internet: www.e-peczniew.pl  
1.5. e-mail: zs_peczniew@op.pl 
1.6. Numer telefonu: (043)678-15-22, fax: (043)678-15-22 

 

2. Informacje ogólne. 
2.1 Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie 

ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 
907) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. Postępowanie o udzielenie zamówie-
nia publicznego jest prowadzone zgodnie z procedurą przewidzianą dla zamówień, 
których wartość przedmiotu zamówienia jest mniejsza od kwot określonych w prze-
pisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

2.2 Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 - 46 ww. 
ustawy). 

2.3 Wykonawca powinien zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówie-
nia. 

2.4 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu. 
2.5 Rodzaj zamówienia – dostawa. 
 

3. Przedmiot zamówienia. 
3.1 Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa opału w postaci brykietu drzew-

nego o następujących parametrach :  
3.1.1 surowiec – odpady  drzewne  (trociny, wióry, zrębki), 
3.1.2 kształt – walec o średnicy do 80 mm, 
3.1.3 wilgotność – do 12% 
3.1.4 wartość opałowa – min 17,5   MJ/kg  

3.2 Zamówienie obejmuje dostawę brykietu do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie,  
3.3 ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew  w ilości  55 ton. 
3.4 Każdorazowa dostawa ma następować po wcześniejszym uzgodnieniu terminów 

oraz miejsca dostawy i ilości z Zamawiającym. Dostawy powinny się odbywać w 
dni robocze od godziny 700 do godziny 1500. 

3.5 Koszt transportu i ręcznego rozładunku każdej dostawy ponosi Wykonawca. 
3.6 Brykiet ma być dostarczany w opakowaniach 25 do 35 kg. 
3.7 Zamawiający zastrzega sobie prawo do  zwiększenia  wielkości dostaw brykietu 

drzewnego w ilości do 20 % ogólnej wartości zamówienia. 
3.8 Do każdej dostawy Wykonawca załączy stosowne świadectwa, atesty  lub certyfika-

ty potwierdzające spełnienie parametrów żądanych przez Zamawiającego i dopusz-
czających brykiet do spalania.   

 
4. Sposoby porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 

4.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej. 

4.2 Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się faksem, przy czym faksy obu 
stron będą potwierdzane drogą pisemną, a każda ze stron na żądanie drugiej nie-
zwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

4.3 Dla oferty dopuszczalna jest wyłącznie forma pisemna. 
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4.4 Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest Bogumiła  Wi-
taszczyk   – Wicedyrektor Zespołu Szkół w Pęczniewie, tel. (043)678-15-22,  

4.5 Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu: 9:30 – 13:00  
 

5. Informacja o ofertach częściowych. 
 5.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

 
6. Informacja o zamówieniach uzupełniających. 

 6.1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w 
art. 67 ust.1 pkt 7 Pzp. Do 20% wartości zamówienia podstawowego. 

  
7. Informacja o ofercie wariantowej. 

7.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
8. Informacja o zawarciu umowy ramowej. 
     8.1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
9. Informacja o zastosowaniu aukcji elektroniczne j. 

9.1.  Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.  
 
10. Informacja dotycząca rozliczenia w walutach obcych. 

10.1. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 
10.2. Rozliczenia będą dokonywane w PLN. 

 
11. Dynamiczny system zakupów.   

11.1 Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 
 

12. Udział podwykonawców. 
12.1 Zamawiający wyraża zgodę na udział podwykonawców w realizacji zamówienia. 

Zaangażowanie podwykonawców nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawia-
jącego za należyte wykonanie zamówienia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działa-
nia, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stop-
niu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.  

12.2 Wykonawca zobowiązany jest do określenia w Ofercie części zamówienia, której wykona-
nie powierzy podwykonawcom. 

 
13. Termin wykonania zamówienia. 

13.1 Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia od 04.11.2013r.                            
do 31.12.2013r. 
 

14. Wymagania dotyczące wadium. 
14.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

 
15. Termin związania ofertą. 

15.1 Składający ofertę pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpo-
czyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert. 

15.2 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 Wykonawców o wyrażenie zgody 
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  
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16. Opis sposobu przygotowania oferty. 
16.1 Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku 

polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub odręcznie, czytelnie, 
techniką trwałą oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wy-
konawcy na zewnątrz. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci 
elektronicznej. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do ofer-
ty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.  

16.2 Oferta powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do 
SIWZ bez modyfikacji jego formy przez Wykonawcę. Dotyczy to również załączni-
ków do oferty, których formularze wykonał zamawiający. 

16.3 Do oferty powinny być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi 
postanowieniami pkt 18 SIWZ. 

16.4 Dokumenty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub kserokopii poświad-
czonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający ma prawo żą-
dać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, jeżeli 
przedstawiona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, 
a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 

16.5 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość zamówienia publicz-
nego. 

16.6 Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być podpisane 
przez osobę podpisującą ofertę. 

16.7 Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem 
terminu składania ofert. Powiadomienie musi być złożone według tych samych za-
sad jak składana oferta z dopiskiem ZMIANA/WYCOFANIE. 

16.8 Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystych, zaklejonych dwóch kopertach. Koper-
tę zewnętrzną należy opisać według poniższego wzoru: „Dostawa opału w postaci 
brykietu drzewnego w ilości  55 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. 
Główna 17, 99-235 Pęczniew”  - nie otwierać przed godz. 1215 17 października 
2013r.” 

16.9  Koperta wewnętrzna, w której należy umieścić ofertę poza opisem podanym powy-
żej powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było ją odesłać w 
przypadku stwierdzenia opóźnienia w jej złożeniu. 

16.10Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca nie 
później niż w terminie składania oferty zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, 
że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. 

16.11Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. oraz 
innych informacji nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa. 

16.12Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć w formularzu oferty. Brak za-
strzeżenia rozumiany będzie jako przyzwolenie na ujawnienie całej oferty. Zama-
wiający zaleca, aby dokumenty zastrzeżone przez Wykonawcę jako tajemnica 
przedsiębiorstwa były złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznakowanej 
„Tajemnica Przedsiębiorstwa”. 

 
17. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków. 
17.1  O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający warunki zawar-

te w art. 22 a w szczególności: 
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17.1.1 Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalno-
ści lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień.  

17.1.2 Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania  
zamówienia. 

17.1.3 Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym. 
17.1.4 Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  
17.1.5 Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewnia-

jące j wykonanie zamówienia. 
17.1.6 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicz-

nym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finan-
sowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 
go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udo-
wodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 
realizacji zmówienia, 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. 

17.2 Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na 
podstawie art. 24 ustawy Pzp. 

17.3 Stwierdzenie spełnienia warunków odbędzie się poprzez analizę i ocenę dokumen-
tów żądanych przez zamawiającego od Wykonawcy.  

 
18. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy 

w celu potwierdzenia spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodle-
gania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp oraz inne dokumenty. 
18.1 W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, należy złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu ( na formularzu 3 do SIWZ). 
18.1.2 Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określo-
nych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, a podmioty te 
będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca jest zobowią-
zany udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbęd-
nymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając, w tym celu 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji nie-
zbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia 
na formularzu stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 

18.2 W celu  wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie za-
mówienia Wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 Zama-
wiający żąda następujących dokumentów: 
18.2.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (na formularzu oświadczenia 

stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ). 
18.2.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w opar-
ciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie udziału w po-
stępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do 
osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

18.2.3 Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego po-
twierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub za-
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świadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz-
łożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania de-
cyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej ni ż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert.  

18.2.4 Aktualnego Zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i 
społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w cało-
ści wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześnie j ni ż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

18.2.5 Zgodnie z art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy z postępowania w sprawie udzielenia za-
mówienia publicznego wyklucza się również Wykonawców, którzy należąc do 
tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 z późn. zmia-
nami), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi po-
wiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wyko-
nawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W związku z powyższym 
na podstawie art. 24 ust 2d ustawy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 
złożył listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo infor-
mację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, zgodnie z treścią Załącznika 
nr 5 do SIWZ. 

18.3 Inne oświadczenia lub dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania, które 
należy dołączyć do oferty: 
18.3.1 Wykaz części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwyko-

nawcy (w przypadku wystąpienia podwykonawcy na formularzu stanowiącym 
załącznik nr 6 do SIWZ). 

18.3.2 Dokumenty potwierdzające posiadanie upoważnień/pełnomocnictw osób skła-
dających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestro-
wych. 

18.3.3 Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych 
w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części 
zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w odniesieniu do 
każdego z tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 18.2.  
 

19. W przypadku ofert składanych wspólnie przez więcej niż jeden podmiot, dokumen-
ty winny spełniać następujące dodatkowe wymagania. 
19.1 dla spółek cywilnych: 

19.1.1 wypełniony formularz oferty podpisany przez wszystkich wspólników, ew. 
przez pełnomocnika ( jeżeli pełnomocnictwo nie wynika z umowy spółki – 
załączyć jednorazowe pełnomocnictwo podpisane przez wszystkich wspól-
ników); 

19.1.2 wszystkie wskazane w pkt 18.2 dokumenty dla każdego wspólnika oddziel-
nie; 

19.1.3 pełnomocnictwo lub umowa spółki cywilnej z której wynika udzielenie peł-
nomocnictwa; 

19.2 dla konsorcjów: 
19.2.1 wypełniony formularz oferty podpisany przez lidera konsorcjum; 
19.2.2 pełnomocnictwo; 
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19.2.3 wszystkie wskazane w pkt. 18.2 dokumenty dla każdego członka konsor-
cjum oddzielnie; 

 
20. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpo-

spolite j Polskiej, zamiast dokumentów określonych w pkt 18.2 składają. 
20.1 Wystawione w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania dokumenty 

potwierdzające że: 
20.1.1 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 
20.1.2 nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie spo-

łeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w ca-
łości wykonania decyzji właściwego organu. 

20.2  Dokumenty, o których mowa w pkt 20.1 ppkt 20.1.1 powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. Dokumenty wymienione 
w pkt 20.1 ppkt 20.1.2 powinny być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w 
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
dokumentów wymienionych w pkt 20.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym 
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, admini-
stracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 
kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania. Dokumenty składane są w formie oryginału lub kserokopii poświad-
czonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty złożone w języku 
obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez 
polskie placówki konsularne.  

 
21 Opis kryte rium wyboru oferty oraz ich znaczenie. 

21.1 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: Ce-
na oferty – waga 100% (od 1 do 100 pkt.) 

Obliczana będzie ilość punktów według wzoru: 
P1=(Cmin /C) x W1 
Gdzie:  
P1 – ilość punktów obliczona dla kryterium cena oferty, 
Cmin – cena brutto najtańszej oferty, 
C – cena brutto rozpatrywanej oferty, 
W1 – waga kryterium – cena oferty (W1 = 100). 

21.2 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyska największą 
liczbę punktów ze wszystkich  kryteriów.  

21.3 Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 
21.4 Jeżeli złożone oferty będą miały taką samą cenę, zamawiający wezwie wykonaw-

ców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiają-
cego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaofe-
rować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

 
22. Opis sposobu obliczania ceny oferty. 

22.1 Cena powinna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich z wyodrębnionym 
podatkiem VAT, zgodnie z załączonym formularzem oferty. 

22.2 Cena za oferowany przedmiot zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się 
wariantowości cen. 
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22.3 Cena powinna być wyliczona w sposób wyczerpujący i uwzględniać wszystkie nie-
zbędne koszty związane z realizacją zamówienia. 

22.4 Cena może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 
22.5 Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jedno-

znaczną i ostateczną.  
22.6 Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe,                    

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omył-
ki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące zmian w treści oferty. 

22.7 O poprawkach Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta 
została poprawiona.  

 
23. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamó-

wienia oraz wprowadzania zmian je j treści i zmian terminu składania ofert . 
23.1 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
23.2 Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni 

przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 
treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

23.3 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania 
wniosku, o którym mowa wyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiają-
cy może udzielić wyjaśnień albo pozostawi wniosek bez rozpoznania. 

23.4 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wnio-
sku, o którym mowa wyżej. 

23.5 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami przesłana zostanie jednocześnie wszystkim 
Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz 
udostępniona zostanie na stronie internetowej Zamawiającego. 

23.6 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu skła-
dania ofert zmienić treść SIWZ. 

23.7 Każda taka zmiana wprowadzona przez Zamawiającego staje się obowiązująca i 
stanowi część SIWZ oraz zostanie niezwłocznie doręczona wszystkim Wykonaw-
com, którym przekazano SIWZ oraz udostępniona na stronie internetowej Zama-
wiającego. 

23.8 Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o za-
mówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 

23.9 O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi 
wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tą informację 
na stronie internetowej Zamawiającego. 

 
24. Miejsce i termin składania ofert. 

24.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, tj. w Zespole Szkól w Pęcznie-
wie, ul. Główna 15, 99-235 Pęczniew, Gabinet Wicedyrektora (budynek gimna-
zjum) do godz. 1200 do dnia 17 października 2013r.  

24.2 Oferty nadesłane lub dostarczone po wyznaczonym terminie składania ofert zo-
staną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania. 

 
25. Miejsce i termin otwarcia ofert. 

25.1 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego tj. w w Zespole Szkól w Pęcz-
niewie, ul. Główna 15, 99-235 Pęczniew, Gabinet Wicedyrektora (budynek gim-
nazjum) do godz. 1215 do dnia 17 października 2013r.  
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25.2 Zamawiający otworzy oferty w obecności przybyłych Wykonawców lub osób 
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy. Podczas otwarcia ofert zama-
wiający poda nazwy i adresy Wykonawców, informacje dotyczące cen ofert, ter-
minu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków płatności zawar-
tych w ofercie. 

25.3 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

25.4 W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny na otwarciu ofert, na jego wnio-
sek, Zamawiający przekaże informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia 
ofert. 

25.5 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli w trakcie jej sprawdzania stwierdzi, że wystą-
piła jedna z przyczyn wymienionych w art. 89, ust. 1 ustawy Prawo zamówień pu-
blicznych. 
 

26. Uzupełnienie oferty i wyjaśnienie treści złożonych ofert. 
26.1 Zgodnie z treścią art. 26 ust. 3 ustawy PZP Zamawiający wezwie Wykonawców, 

którzy w określonym terminie: 
26.1.1 nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumen-

tów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 
spełnianie wymagań określonych w SIWZ w stosunku do przedmiotu za-
mówienia lub  

26.1.2 którzy nie złożyli pełnomocnictw albo  
26.1.3 którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty 

potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz speł-
nianie wymagań określonych w SIWZ w stosunku do przedmiotu zamó-
wienia zawierające błędy lub 

26.1.4 którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w wyznaczonym 
terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzu-
ceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na we-
zwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać 
spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz 
spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawia-
jącego, nie później niż na dzień, w którym upłynął termin składania ofert. 

26.2 Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia 
wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie wymagań określonych w 
SIWZ w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

26.3 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyja-
śnień dotyczących treści złożonych ofert, przy czym niedopuszczalne jest prowa-
dzenie między Zamawiającym  a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej 
oferty oraz dokonywanie jakichkolwiek zmian. 

 
27. Powiadomienie o udzieleniu zamówienia. 

27.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą. 

27.2  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi 
Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 
27.2.1 wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę, siedzibę i adres Wyko-

nawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także na-
zwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze stresz-
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czeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.  

27.2.2 Informację z ww. danymi Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

27.2.3 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne. 

27.2.4 Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie za-
mówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

27.2.5 Terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego 
może być zawarta. 

27.3  Przed upływem okresu związania ofertą Zamawiający powiadomi, listem poleco-
nym lub  za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub faksem, Wykonawcę o przy-
znaniu mu zamówienia. W powiadomieniu zostanie podany termin i miejsce za-
warcia umowy. 

27.4  Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż 
5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 
zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 
dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób art. 94. ust. 1 pkt. 2. 

27.5  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umo-
wy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzyst-
niejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chy-
ba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamó-
wień publicznych. 
 

28. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
28.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umo-

wy. 
 

29. Istotne postanowienia umowy 
29.1 Istotne postanowienia umowy zawiera wzór umowy stanowiący załączniku nr 2 do 

niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

30. Warunki zmian umowy. 
30.1 Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach: 
30.1.1 Zamawiający dopuszcza w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny w 

związku ze zmianą stawki podatku VAT. 
 

31. Środki ochrony prawne j.  
31.1 Wykonawcom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyni-

ku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicz-
nych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ww. ustawy tj. art. 
179-198. 

 
32. Unieważnienie postępowania: 

32.1 Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku zaistnienia okoliczności 
przewidzianych w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

32.2 O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia 
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamó-
wienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
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33. Postanowienia końcowe: 

33.1 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepi-
sy ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi oraz przepi-
sy Kodeksu cywilnego. 

 
34. Wykaz załączników: 

34.1 Załącznik nr 1 – Formularz oferty; 
34.2 Załącznik nr 2 – Wzór umowy; 
34.3 Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

opisanych w art. 22 ust. 1 PZP; 
34.4 Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnianiu warunku nie wykluczenia z udziału 

 w postępowaniu określonych w art. 24 ust. 1 PZP; 
34.5 Załącznik nr 5 – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej;  
34.6 Załącznik nr 6 – Wykaz części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzo-

ne podwykonawcy; 
34.7 Załącznik nr 7 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego. 
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     Załącznik nr 1 do SIWZ 

(pieczęć wykonawcy) 

                                   FORMULARZ   OFERTOWY 

Dane  dotyczące  Wykonawcy : 

Nazwa  :  …………………………………………………………….. 

Siedziba  :  ………………………………………………………… 

Adres poczty elektronicznej :   ………………………………….. 

Strona internetowa :  ……………………………………………. 

Nr  tel.  i  nr faksu  :  …………………………………………….. 

REGON  ………………………………………………………...... 

NIP   ………………………………………………………………. 

 

Dane  dotyczące Zamawiającego : 

 
Zespół Szkół w Pęczniewie,  

ul. Główna 15, 99-235 Pęczniew 
 

Zobowiązania  Wykonawcy : 
Nawiązując do ogłoszenia z dnia ……………………… r. o przetargu nieograniczonym o 
szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Pzp. dotyczącego dostawy opału w postaci brykietu 
drzewnego  w ilości 55 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie. Główna 17, 99-235 
Pęczniew , zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia  zawartymi  w  SIWZ  oferu-
jemy wykonanie zamówienia  za cenę : 
Cena  oferty  
Cena  netto   ………………………………  zł 

(Słownie złotych  ………………………………………………………………………….) 

Podatek VAT  …………………………….  zł 

Cena  brutto  ………………………………. zł 

(Słownie złotych  ………………………………………………………………………….) 

Cena jednostkowa netto za jedną tonę opału ………………………………………… zł. 

Oświadczam  że ; 
Wykonam  zamówienie  publiczne w terminie  do dnia  …………………………….. 
Termin  płatności  :  ……………………  dni  
Reklamacje będą załatwiane w terminie  ……….  dni   
Sposób  zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
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Załatwienie wykonania reklamacji  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
Inne  : 
 
Oświadczenia  dotyczące postanowień  SIWZ : 

1. Potwierdzamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń. 
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. do dnia .................................................. .r. 
3. Oświadczamy, iż zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt  umo-
wy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru oferty do za-
warcia umowy na warunkach przedstawionych w projekcie, w miejscu i terminie wyznaczo-
nym przez zamawiającego. 

Dokumenty 

Na  potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty  załączam : 

………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………… 

 

 

 

Zastrzeżenie  Wykonawcy  

Inne  Informacje  Wykonawcy : 

………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………… 

                                                                                                (data i czytelny podpis  Wykonawcy) 
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PROJEKT                                                                                                                                                      
Załącznik nr 2 do SIWZ 

UMOWA NA DOSTAWY NR........  

W dniu ………………. roku pomiędzy Zespołem Szkół w Pęczniewie, NIP 828-13-31-714, 
REGON 731583702, tel./fax. (043) 678-15-22, zwanym w dalszej treści umowy 
,,Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

Bogumiłę  Witaszczyk   – Wicedyrektora Zespołu Szkół w Pęczniewie , 
 a     
firmą    ………………………………..................................................      
prowadzącą    działalność    gospodarczą    pn. numerem ……………………….., RE-
GON………………….….., NIP ………………………., zwaną w dalszej treści umowy 
,,Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 
została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 
Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu opał w 
postaci brykietu drzewnego o parametrach określonych w dziale III pkt 1 SIWZ do kotłowni 
Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew  na warunkach określonych w 
niniejszej umowie oraz w SIWZ. 

§ 2. 
1. Wykonawca ma dostarczyć brykiet drzewny w ilości 55  ton, w opakowaniach 25 - 35 kg 

przy czym Zamawiający ma prawo do  zwiększenia  dostawy w zależności od potrzeby za-
pewnienia dostawy ciepła do 20 % całkowitej wartości dostawy. 

2. Do każdej dostawy Wykonawca załączy stosowne świadectwa, atesty  lub certyfikaty po-
twierdzające spełnienie parametrów żądanych przez Zamawiającego i dopuszczających 
brykiet do spalania.   

3. W przypadku nie załączenia do dostawy dokumentów wymienionych w §2 pkt 2, dostawa 
zostanie cofnięta. 

§ 3 

1. Całość zamówienia zostanie wykonana w terminie od 04.11.2013 r. do 31.12.2013 r. 
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć brykiet drzewny partiami wg zgłoszenia telefo-

nicznego lub pisemnego Zamawiającego w terminach, miejscach i ilościach z nim uzgod-
nionych. 

3. Dostawa powinna następować w dni robocze od godziny 700 do godziny 1500   . 

§ 4 
Wykonawca zobowiązuje się zorganizować dostawę brykietu własnym transportem i na wła-
sny koszt wraz z ręcznym wyładunkiem do magazynu kotłowni. ( pojemność magazynu 18 
ton ). 
 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązany jest do kompletnego, wysokiej jakości i terminowego wykona-
nia przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu stosowne atesty i certyfikaty, 
dopuszczające go do stosowania. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia i miejscem 
jego wykonania. 
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§ 6 

Strony ustalają, że zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wybraną 
ofertą  Wykonawcy   wynagrodzenie   będzie  wynosiło.....................................złotych   brutto 
(słownie: .…………………………………………………………………………złotych) za  
….  ton, przy czym cena za 1 tonę wynosi ……………. zł. (brutto). 

§ 7  
Rozliczenie za przedmiot umowy może następować fakturami częściowymi za wykonane 
dostawy. Podstawę do wystawienia faktury częściowej  stanowić będą odpowiednie druki 
magazynowe, podpisane przez Zamawiającego lub przez osobę  upoważnioną  oraz przedsta-
wiciela Wykonawcy. 

§ 8 

1. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury-
przez Wykonawcę. 

2. Zapłata należności Wykonawcy nastąpi na konto wskazane w fakturze wystawionej dla 
Zamawiającego. 

§ 9 

1. Jeżeli zamówienie nie zostanie wykonane w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 umowy z 
winy Wykonawcy, będzie on zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary 
umownej w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia określonego w § 6 umowy, za każ-
dy dzień zwłoki. 

2. Zamawiający może potrącić karę umowną z wynagrodzenia. 
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wy-

sokość kary umownej do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
4. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy , zapłaci on karę 

umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 6. 

§ 10 
Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Przedmiotem 
rokowań i negocjacji dotyczących przyszłych zmian umowy nie mogą być postanowienia, 
których dokonanie stanowiłoby zmianę treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru 
Wykonawcy. 

§ 11 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w okolicznościach określonych w 
przepisach Kodeksu cywilnego. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i 
zawierać uzasadnienie. 

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawcy przysługuje wy-
nagrodzenie za wykonanie części umowy. 

§ 12 
Właściwym do rozpoznania sporów wynikających z niewykonania umowy jest sąd po-
wszechny właściwy dla miejsca wykonania umowy. 
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§ 13 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cy-
wilnego oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 14 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 
- jeden dla Zamawiającego 
- jeden dla Wykonawcy. 
- jeden dla księgowości Zamawiającego 

 

 

 

Wykonawca:                                                                            Zamawiający : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

Oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych przez zamawiającego na podstawie 

art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) 

 

Nazwa  Wykonawcy    :  …………………………………………………………….. 

Adres  Wykonawcy   :  …………………………………………………………….. 

Miejscowość  :  ……………………………………………………………………… 

Data  :  …………………………………………. 

 

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone szczegółowo w 
SIWZ dotyczące w szczególności : 

 

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, 

3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wy-
konania zamówienia, 

4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamó-
wienia, 

Na potwierdzenie spełnienia  w/w  warunków  do oferty załączam wszelkie dokumenty i 
oświadczenia wskazane przez Zamawiającego SIWZ 

 

 

…………………………………………………………… 

                                                                           (data  i  czytelny  podpis  Wykonawcy) 
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                                                                                                     Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

  

 

……………………………………. 

(pieczęć Wykonawcy i nr tel/fax) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z  POST ĘPOWANIA 

 

Stosownie do treści art. 24 ust 1 w związku z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze  zm.)  składając ofertę w postę-
powaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu  nieograniczonego na  

 

„Dostawę opału w postaci brykietu drzewnego w ilości  55 ton 

do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew” 

 

- mając na uwadze przesłanki, wykluczenia zawarte w art. 24 ust. 1 ustawy tj.:  

„1. Z postępowania o udzielenie  zamówienia wyklucza się „: 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nie-
należycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek 
zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5 % wartości realizowanego zamówienia i zo-
stały stwierdzone orzeczeniem sądu,  które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczę-
ciem postępowania; 

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w 
sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publiczne-
go, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi  odpowiedzialność, jeżeli rozwiąza-
nie albo wypowiedzenie umowy albo  odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed 
wszczęciem postępowania, a  wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 
5% wartości  umowy; 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, 
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony pra-
womocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ  nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 
likwidację majątku upadłego; 

3) 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; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z po-
stępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
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pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestęp-
stwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnię-
cia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zor-
ganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestęp-
stwa skarbowego; 

5) 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 przekup-
stwa, 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 partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie  skazano za prze-
stępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowi-
sku, 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; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza pra-
womocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, prze-
stępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obroto-
wi 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 skarbowe-
go; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano 
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestęp-
stwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko śro-
dowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestęp-
stwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa  skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na pod-
stawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów  zbiorowych za czyny zabronione pod 
groźbą kary.” 

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestęp-
stwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powie-
rzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) —  przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia 
się wyroku; 

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 
komandytowo-akcyjną lub osobą 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. 
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o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepi-
som na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia 
się wyroku. 

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie  niniejszego zamó-
wienia a podstawie przytoczonego art. 24 ust. 1 ustawy. 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , dnia . . . . . . . . . . . . . 

 

 

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

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y 

osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania  Wykonawcy 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
 
Lista podmiotów należących do te j samej grupy kapitałowe j / informacja o tym, że wy-
konawca nie należy do grupy kapitałowe j* 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Dostawę opału w postaci bry-
kietu drzewnego w ilości  55 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 
99-235 Pęczniew zgodnie z art. 26 ust 2 pkt 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907).  
 

1. Składam listę podmiotów razem z którymi należymy do te j samej grupy kapitało-
we j w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku _ Ustawa o ochronie konku-
rencji i konsumentów (Dz.U. z 2007r. Nr 50, poz. 331 ze zmianami). 

 
 

Lp. Nazwa podmiotu  Adres podmiotu 

1 
 

 

2 
 

 

3 
 

 

 
 
………………………………….                        ……………………………………………… 
                  (miejscowość, data)                                      (podpis osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania wykonawcy) 

 
2. Informuj ę, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowe j, o której mowa w art.  

24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.      
     

 
………………………………….                        ……………………………………………… 
      (miejscowość, data)                                                (podpis osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania wykonawcy) 

 
 
 
*Należy wypełnić pkt 1 lub 2  
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Załączn ik nr  6 do SIWZ 
 

WYKAZ CZ ĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRYCH WYKONANIE ZOSTANIE POWIE-
RZONE PODWYKONAWCOM 

 
Zamawiający:    
Zespół Szkól w Pęczniewie  
Adres: ul. Główna 15, 99-235 Pęczniew  
Wykonawca: 
Nazwa i adres Wyko-
nawcy: 

…………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………… 

 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

W związku z wykonywaniem zamówienia pn. Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego 
w ilości  55 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew 
wykonanie wymienionych niżej jego części, powierzone zostaną do zrealizowania podwyko-
nawcy: 
 

Lp.  
Części przedmiotu zamówienia, których wykonanie zosta-

nie powierzone podwykonawcy 

  

  

  

 
 
 
………………………………..        ……………………………………………… 
     Miejscowość, data                                                                      podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 
 
Zamawiający:    

Zespół Szkól w Pęczniewie  
Adres: ul. Główna 15, 99-235 Pęczniew  

 
 
 

Zobowiązanie podmiotu trzeciego 
 
 
Ja ………………………………………………………………………………………………., 
niżej podpisany niniejszym potwierdzam oddanie do dyspozycji firmie ……………………… 
…………………………………………………………............................................................... 
swoich zasobów, umiejętności, kwalifikacji i doświadczenia na okres korzystania z nich pod-
czas realizacji zamówienia pn.: dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości  55 ton 
do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew. Zobowiązanie 
zgodne z art. 26 ust 2b Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. 
Dz. U. z 2013r. poz. 907). 
 
 
 

………………………………….………………………………… 
Pieczęć i podpis osoby składającej zobowiązanie 

 
 
 
................................................................................ 
                        (podpis Wykonawcy) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


