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Rozdzial I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Zamawiający: 

1.1 ZESPÓL SZKÓŁ  Centrum Kształcenia Rolniczego 
im. Bolesława Chrobrego 
w Chrobrzu 
ul. Parkowa 11 
28-425 Chroberz 
Tel (41) 3564003 fax 41 3564024 
e-mail: sekretariat@zsrchroberz.pl  

www.zsrchroberz.n1  

1.2 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych . 
( Dz.0 z 2018 r poz.1986 z późn. zm. ) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

1.3 Wartość  zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych w odniesieniu do 
robót budowlanych. 

1.4 Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (oraz w załącznikach) 
terminy mają  następujące znaczenie: 

„ustawa" - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych 
( Dz.0 z 2018 r poz.1986 z późn. zm. ) 
„SIWZ" - niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
„zamówienie" - zamówienie publiczne, którego przedmiot został  opisany w Rozdziale 3 
niniejszej SIWZ, 
„postępowanie" - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy 

niniejsza SIWZ, 
„Zamawiający" — Zespół  Szkół  Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu 

1.5 Wykonawca powinien dokładnie zapoznać  się  z niniejszą  SIWZ i złożyć  ofertę  zgodnie z jej 
wymaganiami. 

Rozdzial 2 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

2.1 Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości 
zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8. ustawy 
Prawo zamówień  publicznych ( Dz.0 z 2018 r poz.1986 z późn. zm. ) 

Rozdzial 3 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

3.1. Przedmiotem zamówienia jest: 

Zakup i dostawa węgla ekogroszek workowany w ilości 180 t. do kotłowni ZSCKR 
w Chrobrzu na sezon grzewczy 2019 — 2020 

Węgiel ekoaroszek workowany - 180 t. 
Węgiel kamienny energetyczny typu 31,2 - płomienny niespiekający. 

wartość  opałowa powyżej 24 000 kJ/kg 
- granulacja 	5-25 mm 

zawartość  popiołu niniej niż  10% 
- spiekalność  (RI) mniej niż  15% 
- zawartość  siarki poniżej 	1% 
- wilgotność 	mniej niż 	10% • 
- temperatura stapiania popiołu mniej niż  1150 stopni C 
- zawartość  części lotnych 30-40 % 



Zamówiony węgiel dostarczony będzie w workach po 20 lub 25 kg. każdy, ułożonych na 
paletach i zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem lub rozsypaniem. 
Maksymalny ciężar jednej palety 1000 kg netto. 

Dostarczony opał  musi być  jednorodny, nie może być  mieszaniną  różnych typów 
i sortymentów oraz nie może zawierać  domieszki substancji niepalnych, ilu, mułu, śmieci 
pyłów flotacyjnych. 

Rozdział  4 
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

do 15 sierpnia 2019 r. 

Rozdział  5 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU 

O udzielenie zamówienia mogą  się  ubiegać  wykonawcy, którzy: 

	

5.1 	nie podlegają  wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust.5 pkt. 1-8. 
ustawy Prawo zamówień  publicznych. 

	

5.2 	spełniają  następujące warunki określone wart. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień  
publicznych dotyczące: 

5.2.1. kompetencji lub uprawnień  do prowadzenia określonej działalności zawodowej: 
Zamawiający nie stawia warunku w w.w. zakresie - (oświadczenie Zał. 2) 

5.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający nie stawia warunku w w.w. zakresie - (oświadczenie Zał. 2) 

5.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej. 
Zamawiający nie stawia warunku w w.w. zakresie - (oświadczenie Zał. 2) 

Ocena spełnienia w/w warunków - na zasadzie spełnia/nie spełnia - dokonana zostanie 
w oparciu o oświadczenia złożone wraz z ofertami oraz oświadczenia i dokumenty złożone 
zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp. 

5.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć  negatywny wpływ na 
realizację  zamówienia. 

5.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
o których mowa w pkt 5.2 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 
zamówienia, lub jego części, polegać  na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 
go z nim stosunków prawnych. 

5.5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż  „stosowna sytuacja", o której mowa w pkt 5.4 SIWZ 
wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 

5.5.1 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował  niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

5.5.2 Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają  na wykazanie przez 
wykonawcę  spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą  wobec 
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. I pkt 13-22 i ust. 5 
ustawy 

5.5.3 w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą  polegać  na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 
te zrealizują  usługi, do realizacji których te zdolności są  wymagane. 

5.5.4 z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez 
inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać  w szczególności: 



zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia; 

- 	zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

- 	czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

5.6. Wykonawcy mogą  wspólnie ubiegać  się  o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
wykonawcy ustanawiają  pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał  lub kopia potwierdzona za zgodność  
z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć  do oferty. 

5.7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienia, warunki 
określone w pkt. 5.2 musi spełniać  co najmniej jeden wykonawca samodzielnie lub wszyscy 
wykonawcy łącznie. 

5.8. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców: 

5.8.1 którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.2 
5.8.2 którzy nie wykażą, że nie zachodzą  wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 

ustawy 
5.8.3 wobec których zachodzą  przesłanki określone w art. 24 ust. 5 ustawy tj. 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację  jego majątku lub 
sąd zarządził  likwidację  jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - 
Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zsn.) lub którego upadłość  ogłoszono, z 
wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł  układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację  
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził  likwidację  jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z 
dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.); 

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył  obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, 
w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 
wykonał  lub nienależycie wykonał  zamówienie, co zamawiający jest wstanie wykazać  za pomocą  
stosownych środków dowodowych; 

3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24. ust. 1 pkt 14, uprawnione do 
reprezentowania wykonawcy pozostają  w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z: 

zamawiającym, 
osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 
członkami komisji przetargowej, 
osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a 

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż  
przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał  albo nienależycie wykonał  w istotnym 
stopniu wcześniejszą  umowę  w sprawie zamówienia publicznego lub umowę  koncesji, zawartą  z 
zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy 
lub zasądzenia odszkodowania; 

5) będącego osobą  fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom 
pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę  
aresztu, ograniczenia wolności lub karę  grzywny nie niższą  niż  3000 złotych; 

6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w 
pkt 5; 



wobec którego wydano ostateczną  decyzję  administracyjną  o naruszeniu obowiązków 
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o 
zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą  decyzją  karę  pieniężną  nie niższą  niż  3000 
złotych; 

który naruszył  obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać  za pomocą  stosownych środków 
dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art.24 ust. I pkt 15, chyba że 
wykonawca dokonał  płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł  wiążące porozumienie w sprawie 
spłaty tych należności. 

5.9. Jeżeli zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie pkt. 5, wskazuje 
podstawy wykluczenia w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. 

5.10. Wykluczenie wykonawcy następuje: 

1) w przypadkach, o których mowa w art.24.ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14, gdy osoba, o której 
mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art.24 ust. I pkt 13 lit. 
a-c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się  wyroku potwierdzającego zaistnienie 
jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został  określony inny okres 
wykluczenia; 

2) w przypadkach, o których mowa: 
w art. 24.ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została 

skazana za przestępstwo wymienione w art. 24.ust. 1 pkt 13 lit. d, 
w art. 24. ust 1 pkt 15, 
w art. 24.ust. 5 pkt 5-7 

- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się  wyroku 
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został  
określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie 
jednej z podstaw wykluczenia stała się  ostateczna; 

3) w przypadkach, o których mowa w art. 24.ust. 1 pkt 18 i 20 lub art. 24.ust. 5 pkt 2 i 4, jeżeli nie 
upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą  wykluczenia; 

4) w przypadku, o którym mowa w art. 24. ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął  okres, na jaki został  
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się  o zamówienia publiczne; 

5) w przypadku, o którym mowa w art.24. ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął  okres obowiązywania 
zakazu ubiegania się  o zamówienia publiczne. 

5.11. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art.24. ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub 
ust. 5, może przedstawić  dowody na to, że podjęte przez niego środki są  wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić  naprawienie szkody wyrządzonej 
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną  
krzywdę  lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 
współpracę  z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 
organizacyjnych i kadrowych, które są  odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom 
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu 
zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, 
orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się  o udzielenie zamówienia oraz 
nie upłynął  określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

5.12. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę  i szczególne 
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie 
ust. 8. 

5.13. W przypadkach, o których mowa w art. 24. ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem wykonawcy, 
zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość  udowodnienia, że jego udział  
w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 
Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji. 



Rozdział  6 
WYKAZ OŚWIADCZEŃ  LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJA DOSTARCZYĆ  
WYKONAWCY 

6.1 	W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 
w Rozdziale 5 oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszą  złożyć  
wraz z ofertą  następujące oświadczenia i dokumenty: 

6.1.1. aktualne na dzień  składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 2 i 3 
do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą  stanowić  wstępne potwierdzenie, że 
wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. Oświadczenia te wykonawca składa zgodnie ze wzorem stanowiącym 
Załącznik Nr 2 i 3 do SIWZ. 

6.1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się  o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, 
którym mowa w pkt 6.1.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się  
zamówienie. Oświadczenia te mają  potwierdzać  spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

6.1.3. Wykonawca, który powołuje się  na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się  
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach 
w oświadczeniach, o których mowa w pkt 6.1.1. 

6.1.4. zobowiązanie podmiotu trzeciego, - jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji 
podmiotu trzeciego. 

6.2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu 

oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca 

może przedstawić  dowody, że powiązania z innym wykonawcą  nie prowadzą  do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ. 

6.3. Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem 
zamówienia, może wezwać  wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż  5 dni, terminie, aktualnych na dzień  złożenia, 
następujących oświadczeń  lub dokumentów: 

zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż  3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 
zawarł  porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności 
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał  przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń  
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż  3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł  porozumienie 
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu; 



c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają  wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy; 

d) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 
podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się  na jego 
zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu 
trzeciego o których mowa w pkt. 6.3 lit a-c SIWZ 

6.4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę  lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.3 a-c SIWZ składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę  lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że: 

nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 
albo że zawarł  porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał  przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż  3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż  
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę  lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się  dokumentów, o których mowa w pkt 6.4 zastępuje się  je 
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby 
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał  
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę  lub 
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w 
pkt 6.4 stosuje się. 

6.5. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w 6.1 SIWZ, oświadczeń  lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub 
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 
dokumenty są  niekompletne, zawierają  błędy lub budzą  wskazane przez zamawiającego 
wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do 
udzielenia wyjaśnień  w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, 
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień  oferta wykonawcy podlegałaby 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

6.6. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył  wadliwe 
pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 
chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. 

6.7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy lub kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub 
tych podmiotów, mogą  być  poświadczane za zgodność  z oryginałem przez wykonawcę  albo te 
podmioty albo wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienia publicznego-
odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

6.8. Oświadczenia dotyczące wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i innych 
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w 
art. 22a ustawy składane są  w oryginale. Dokumenty inne niż  oświadczenia składane są  w 
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność  z oryginałem. Zobowiązanie, 

którym mowa w pkt 6.1.1 i 6.1.4 należy złożyć  w formie oryginału. 



6.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą  być  złożone wraz z tłumaczeniami na język 

polski. 
6.10. W przypadku wskazania przez wykonawcę  dostępności oświadczeń  lub dokumentów, 

o których mowa w Rozdziale V SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami 
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z 
tych baz danych wskazane przez wykonawcę  oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i 
dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są  sporządzone 
w języku obcym wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język 
polski. 

6.11. Ilekroć  w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania 
dokumentów lub oświadczeń  lub też  potwierdzania dokumentów za zgodność  z oryginałem, 
należy przez to rozumieć  że oświadczenia i dokumenty te powinny być  opatrzone podpisem 
(podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania 
wykonawcy/podmiotu na zasobach lub sytuacji, którego wykonawca polega, zgodnie 
z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę  (osoby) upoważnioną  do 
reprezentowania wykonawcy/podmiotu na zasadach lub sytuacji, którego wykonawca polega na 
podstawie pełnomocnictwa. 

6.12. Podpisy wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą  być  złożone w sposób 
pozwalający zidentyfikować  osobę  podpisującą. Zaleca się  opatrzenie podpisu pieczątką  
z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. 

6.13. W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność  z oryginałem, na dokumentach tych 
muszą  się  znaleźć  podpisy wykonawcy, według zasad, o których mowa w pkt 6.7, 6.11 i 6.12 
oraz klauzula „za zgodność  z oryginałem". W przypadku dokumentów wielostronicowych, należy 
poświadczyć  za zgodność  z oryginałem każdą  stronę  dokumentu, ewentualnie poświadczenie 
może znaleźć  się  na jednej ze stron wraz z informacją  o liczbie poświadczanych stron. 

6.14. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 6.11 w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za 
zgodność  z oryginałem przez notariusza należy dołączyć  do oferty. 

6.15. Dokumenty wymienione w rozdziale 6 moRg być  dołączone do oferty.  

Rozdział  7 
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SW ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI  

7.1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

7.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje (zwane dalej „korespondencją") zamawiający i wykonawcy przekazują  pisemnie lub 
za pomocą  faksu lub drogą  elektroniczną. 

7.3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują  korespondencję  za pomocą  faksu lub drogą  
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony potwierdza fakt jej otrzymania. 

7.4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez wykonawcę, zamawiający 
domniema, że korespondencja wysłana przez zamawiającego na numer faksu lub adres email, 
podany przez wykonawcę, została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się  z jej 
treścią. 

7.5. Korespondencję  związaną  z niniejszym postępowaniem należy kierować  na adres: 

Zespół  Szkół  Centrum Kształcenia Rolniczego 
im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu 
ul. Parkowa 11, 28-425 Chroberz 

7.6. Do kontaktowania się  z Wykonawcami upoważnieni są: 
Barbara Grzybczak tel. 41 356-40-03 lub 515 594 260 w godz. 8:00 do 15:00 
Krzysztof Najberek teL 41 356-40-03 lub 500 850 916 w godz. 8:00 do 15:00 



Rozdział  8 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WADIUM 

8.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść  wadium w wysokości 5 000,00 z1 
(słownie: pięć  tysięcy złotych). 

8.2. Wadium może być  wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 
pieniądzu, 

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

gwarancjach bankowych, 

gwarancjach ubezpieczeniowych, 
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz.U. z 2014 r., poz. 1146). 

8.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić  przelewem na następujący rachunek 
bankowy zamawiającego: 

NBP o/o Kielce 28 1010 1238 0860 5913 9120 0000 

Zaleca się  dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie 
przelewu. 

8.4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się  
na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

8.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 
gwarancja musi być  gwarancją  nieodwołalną, bezwarunkową  i płatną  na pierwsze pisemne 
żądanie zamawiającego, sporządzoną  zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać  
następujące elementy: 

nazwę  dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), 
gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie 
ich siedzib, 

kwotę  gwarancji, 

termin ważności gwarancji w formule: „od dnia 

zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie 
zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli dotyczącej 
pośrednictwa podmiotów trzecich. 

8.6. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż  pieniężna, zamawiający wymaga 

złożenia wraz z ofertą  oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 
8.7. Wadium musi zabezpieczać  ofertę  przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, 

w którym upływa termin składania ofert. 

Rozdział  9 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA 

9.1 Wykonawca jest związany ofertą  przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 
9.2 Bieg terminu związania ofertą  rozpoczyna się  wraz z upływem terminu składania ofert. 
9.3 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  o 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą  jest 
dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeśli nie jest 
to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

- do dnia 



Rozdzial 10 
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:  

10.1 Wykonawca może złożyć  jedną  ofertę. Złożenie więcej niż  jednej oferty spowoduje odrzucenie 
wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę. 

10.2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 
10.3 Oferta musi być  sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
10.4 Treść  oferty musi być  zgodna z treścią  SIWZ. 
10.5 Oferta (wraz z załącznikami) musi być  sporządzona w sposób czytelny. 
10.6 Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę  w treści oferty po jej sporządzeniu muszą  

być  parafowane przez wykonawcę. 
10.7 Oferta musi być  podpisana przez wykonawcę, tj. osobę  (osoby) reprezentującą  wykonawcę, 

zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę  (osoby) 
upoważnioną  do reprezentowania wykonawcy. 

10,8 Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę  (reprezentująca wykonawcę  lub wykonawców 
występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność  z oryginałem przez notariusza musi zostać  
dołączone do oferty. 

10.9 Oferta wraz z załącznikami musi być  sporządzona w języku polskim. Każdy dokument 
składający się  na ofertę  lub złożony wraz z ofertą  sporządzony w języku innym niż  polski musi 
być  złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 

10.10 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
10.11 Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą  połączone i kolejno ponumerowane. 
10.12 Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść  była podpisana lub 

parafowana przez wykonawcę. 
10.13 W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 
wykonawca zastrzega, że nie mogą  być  udostępniane innym uczestnikom postępowania, 
muszą  być  oznaczone przez wykonawcę  klauzulą  „Informacje stanowiące tajemnicę  
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji". 
Wykonawca nie później niż  w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone 
informacje stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób 
zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę  przedsiębiorstwa stanowi 
określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki: 

ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna 
informacja mająca wartość  gospodarczą, 
nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 
podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa były trwale spięte 
i oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o 
których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

10.14 Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać:  
Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik 
Nr 1 do SIWZ, 
oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1.1 SIWZ według wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ, 

pelnontocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących 
wspólnie), o ile ofertę  składa pełnomocnik, 
zobowiązanie podmiotu trzeciego, — jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji 
podmiotu trzeciego. Ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających 
udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie 	i jednoznacznie 
wynikać  w szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; - 
sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 



publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu 
do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

10.15 Ofertę  należy umieścić  w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć  w sposób uniemożliwiający 
zapoznanie się  z jej zawartością  bez naruszenia zabezpieczeń  przed upływem terminu 
otwarcia ofert. 

10.16 Na kopercie/opakowaniu należy umieścić  następujące oznaczenia: 

nazwa, adres, numer telefonu, faksu, adres e-mail wykonawcy, 
Zespól Szkól Centrum Ksztalcenia Rolniczego im. Boleslawa Chrobrego, 

ul. Parkowa 11, 28-425 Chroberz 
OFERTA:Zakup i dostawę  węgla ekogroszek workowany w ilości 180 ton 

do kotłowni ZSCKR w Chrobrzu w sezonie grzewczym 2019 — 2020 
„Nie otwierać  przed dniem 27- 06 - 2019 r. do godz. 9:00 

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia 
wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia a 
w przypadku przesłania jej pocztą  lub pocztą  kurierską  za jej brak otwarcia w trakcie sesji otwarcia 
ofert. 

Rozdzial 11 
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

11.1 Ofertę  należy złożyć  w siedzibie zamawiającego tj. Zespól Szkól Centrum Kształcenia 
Rolniczego im. Boleslawa Chrobrego, ul. Parkowa 11,28-425 Chroberz (sekretariat) 
do dnia 27 — 06 — 2019 r. do godz. 8" 
Oferty zostaną  otwarte w dniu 27 — 06 — 2019 r. o godz. 900,  w siedzibie zamawiającego 

11.2 Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą  uczestniczyć  w sesji otwarcia ofert. 

11.3 Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej 
www.zsrchroberz.pl  informacje dotyczące: 
kwoty, jaką  zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia; 
firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
ceny, 	terminu 	wykonania zamówienia, 	i 	warunków • płatności 	zawartych 
w ofertach 

11.4 Oferty złożone po terminie, o którym mowa w punkcie 11.1, zostaną  niezwłocznie 
zwrócone wykonawcom po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

Rozdział  12 
SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY:  

12.1. Wykonawca poda cenę  oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru 
stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ. 

12.2. Cena powinna być  wyrażona do dwóch miejsc po przecinku i powinna musi zawierać  
wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w tym informację  o: 
- cenach jednostkowych netto, VAT i brutto z dostawą  opału do magazynu Zamawiającego 
- cenie łącznej netto, VAT i brutto, która stanowi sumaryczną  wartość  dostawy opału do 
magazynu Zamawiającego 

UWAGA:  ZSCKR w Chrobrzu, jako podmiot systemu oświaty o których mowa w art. 2 ustawy z 
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) 
Podłego zwolnieniu z akcyzy 



Podstawa prawna: 
art. 31a art. 138 r ust. 1 ustawy z 6.12.2008 r., o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 

1114 tekst jedn. z późn. zm.) 
art. 1 pkt 7, art. 1 pkt 37 oraz art. 13 ustawy z 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o podatku 

akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne (Dz. U. z 2018 r., poz. 1697), 

12.3. Każdy z Wykonawców może zaproponować  tylko jedną  cenę  i nie może jej zmienić. 

12.4. Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia. 

Rozdział  13 
OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ. 

13.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących 

kryteriów oceny ofert: 
Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium 
I Cena 60% 
H Termin dostawy całości zamówienia 40% 

13.2. Zostanie wybrana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych 
kryteriów oceny ofert w oparciu o następujący algorytm: 

O = C + Td. gdzie: 
o = suma punktów jaką  Wykonawca uzyskał  za wszystkie kryteria oceny ofert 
C = ilość  punktów jaką  Wykonawca uzyskał  za kryterium cena 
Td = ilość  punktów jaką  Wykonawca uzyskał  za kryterium termin dostawy 

Kryterium I - C - cena 
C.min. 

C — 	 x60 
C bad 

C min. — cena brutto oferty najtańszej 
C bad. — cena brutto oferty badanej 

Kryterium II— Td. - Termin dostawy 

Punkty za kryterium Termin dostawy zostaną  przyznane Wykonawcy na podstawie oświadczenia 
dotyczącego Termin dostawy całości zamówienia zawartego w formularzu oferty. Komisja dokona 
oceny poszczególnych ofert w kryterium Termin dostawy stosując poniższe zasady: 

Termin dostawy całości zamówienia — max 40 pkt — przy czym 

- do 31 lipca 2019 r. 	—40 pkt 
- do 15 sierpnia 2019 r. 	—20 pkt 

Za wcześniejszy termin dostawy wykonawca nie otrzyma większej liczby punktów 
w powyższym kryterium. 

Rozdział  14 
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ  DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGQ 



14.1 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi 
wykonawców, którzy złożyli oferty o: 
wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę  (firmę), siedzibę  i adres wykonawcy, którego 
ofertę  wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy 
wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert 
zawierającym punktację  przyznaną  ofertom w kryterium oceny ofert i łączną  punktację, 
wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne. 

14.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, 
których mowa w pkt 14.1 ppkt 1), na swojej stronie internetowej oraz na tablicy 

ogłoszeń  w swojej siedzibie. 
14. 3. Z wybranym Wykonawcą  Zamawiający zawrze umowę  w trybie art. 94 ust. 1 ustawy 

i z uwzględnieniem zapisów art. 139 ustawy według wzoru stanowiącego załącznik Nr 6 
do niniejszej SIWZ. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji 

wynikach postępowania. 
14.4. Osoby reprezentujące Wykonawcę  przy podpisaniu umowy powinny posiadać  ze sobą  

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to 
nie będzie wynikać  z dokumentów załączonych do oferty. 

Rozdział  15 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY. 

15.1 Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
15.2 Zabezpieczenie może być  wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 
15.2.1 pieniądzu; 
15.2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
15.2.3 gwarancjach bankowych; 
15.2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 
15.2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
15.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się  w wysokości 10% ceny brutto 

podanej w ofercie. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń  z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy oraz pokryciu roszczeń  z tytułu rękojmi. 
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić  zgodę  na zaliczenie 
wadium na poczet zabezpieczenia. 

15.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego 
i będzie zwrócone lub zatrzymane, na zasadach i w trybie z art. 151ustawy pzp: 

15 5 Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu 
wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

15.6. Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednoznacznie wynikać  jaki jest sposób reprezentacji 
gwaranta lub poręczyciela. Dokument musi być  podpisany przez upoważnionego 
przedstawiciela gwaranta lub poręczyciela. Z treści dokumentu winno wynikać  nieodwołalne i 
bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty 
zabezpieczenia na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego i powinien 
zawierać  informację, iż  udzielona gwarancja stanowi zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy i obejmuje roszczenia związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
umowy ( w tym roszczeń  dotyczących zastrzeżonych kar umownych) oraz roszczenia z tytułu 
rękojmi. 



Rozdział  16 
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANA WPROWADZONE DO  
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 
OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY  
WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ  Z NIM UMOWĘ  W SPRAWIE  
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH  

16.1 Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy zał. Nr 5 do SIWZ 
16.2 Dopuszczalne zmiany umowy zostały opisane w załączniku Nr 5 — ( wzór umowy do SIWZ. 

Rozdział  17 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
17.1 Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał  interes w uzyskaniu 

danego zamówienia oraz poniósł  lub może ponieść  szkodę  w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy przysługują  środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI 
ustawy jak dla postępowań  poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

17.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują  również  
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 

Rozdział  18 
OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA;.  

18,1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 

Rozdział  19 
LICZBA WYKONAWCÓW — W PRZYPADKU UMOWY RAMOWEJ.  

19.1 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 

Rozdział  20 
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 

20.1 Zamawiający nie dopuszcza możliwość  udzielenia zamówień  uzupełniających. 

Rozdział  21 
OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERTY WARIANTOWEJ  

21.1 Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych 

Rozdział  22 
ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ ZAMAWIAJĄCEGO  

sekretariat@zsrchroberz.pl  

Rozdział  23 
INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH W JAKICH MOCĄ  BYĆ   
PROWADZONE ROZLICZENIA POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ   

23.1 Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą  odbywać  się  będą  w złotych 
polskich. 



Rozdział  24 
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z 
ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.  

24.1 Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej 

Rozdział  25 
WYSOKOŚĆ  ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU. 

25.1 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty oraz związane z udziałem 
w postępowaniu obciążają  Wykonawcę  i nie podlegają  zwrotowi przez Zamawiającego. 

Rozdział  26 
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

Załącznik Nr I - Formularz ofertowy 
Załącznik Nr 2 - Wzór oświadczenia o spelnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Załącznik Nr 3 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 
Załącznik Nr 4 - Wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej 
Załącznik Nr 5 - Wzór umowy 



ZSCKR-2710/1/19 
Załącznik. Nr 1 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTOWY 

Nazwa firmy 	  

Adres: 	  

Tel/fax 	  

NIP  	Regon 	  

Osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy: 

Po zapoznaniu się  z warunkami przetargu nieograniczonym na: 

Zakup i dostawę  węgla ekogroszek workowany w ilości 180 t. do kotłowni ZSCKR 
w Chrobrzu na sezon grzewczy 2019 — 2020 

oferujemy wykonanie zamówienia objętego specyfikacją  istotnych warunkow zamówienia: 

Cena za I tonę  ** 
dostarczonego 

ekogroszku NETTO 
PLN 

Kwota VAT 
PLN 

Cena za 1 tonę  
dostarczonego 

ekogroszku 

Ilość  
zamawianego 
ekogroszku 

180 ton 

Wartość  
zamówienia 
BRUTTO 

(z transportem) 
PLN 

kol. 3 x 4 

BRUTTO 
PLN 

kol. 1+2 

I 2 3 4 5 

(słownie : 	  
	  zł.) 

Oferujemy dostawę  całości zamówienia w terminie do 31- lipca / 15-sierpnia * 
= - niepotrzebne skreślić  
**- w cenę  1 t. należy wliczyć  koszt transportu 

1. 	Oświadczamy, że: 
Zobowiązujemy się  wykonać  zamówienie w terminie do 	 2019 r. 
Dostarczany ekogroszek spełnia wymogi jakościowe określone w rozdziale 3.1 SIWZ 
akceptujemy warunki płatności; 
zapoznaliśmy się  z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ 
nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, 
uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 
zamówienia. 
akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia 
podany przez Zamawiającego, 
uważamy się  za związanych niniejszą  ofertą  przez 30 dni od dnia upływu terminu składania 
ofert, 



W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się  do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 
Oferta została złożona na 	 stronach 
Do oferty dołączono następujące dokumenty: 
• 

• 
Nazwa i adres WYKONAWCY: 

NIP 	  

REGON 	  

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać  ewentualną  korespondencję: 

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: 

numer telefonu: (**) 

Numer faksu: (**) 

e-maił  	 

Podpis osób uprmvnionych do składania twiadani woli imieniu IFykonowcy 

orec pierupko I pierzątki 

r. 



Załącznik nr 2 do SIWZ 

ZSCKR-2710/1/19 

Wykonawca: 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez:  

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

Zespól Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego 
im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu 
ul Parkowa 11 
28-425 Chroberz 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień  publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup i dostawę  węgla ekogroszek 
workowany w ilości 180 t. do kotłowni ZSCKR w Chrobrzu na sezon grzewczy 2019 — 2020 
prowadzonego przez Zespól Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu, 
oświadczam, 
co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 
w Rozdziale 5 ust. 5.2. 

	  (miejscowość), dnia 	  r. 

(podpis) 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOT • W:  
Oświadczam, Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
zamawiającego w Rozdziale 5 ust. 5.2. polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

	  w następującym zakresie: 	  
(wskazać  

podmiot i określić  odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

	  (miejscowość), dnia 	  r. 

(podpis) 



FCTŚWIADCZENIE_DOJKCZĄCERODANY_CH.INEORMACJI:  

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są  aktualne 
i zgodne z prawdą  oraz zostały przedstawione z pełną  świadomością  konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. - 

	  (miejscowość), dnia 	  r. 

(Podpis) 



Załącznik nr 3 do S1WZ 
ZSCKR-2710/1/19 

Wykonawca: 

(palna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL. KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez:  

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

Zespól Szkól Centrum Ksztalcenia Rolniczego 
im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu 
ul. Parkowa 11 
28-425 Chroberz 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień  publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup i dostawę  węgla ekogroszek 
workowany w ilości 180 t. do kotłowni ZSCKR w Chrobrzu na sezon grzewczy 2019 — 2020 
prowadzonego przez Zespól Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu , 
oświadczam, 
co następuje: 

[OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp . 

	  (miejscowość), dnia 	  r. 

(podpis) 

Oświadczam, że zachodzą  w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 
	 ustawy Pzp (podać  mającą  zastosowanie podstawę  wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 

lub art. 24 ust s ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 
24 	ust. 	8 	ustawy 	Pzp 	podjąłem 	następujące 	środki 	naprawcze: 

	  (miejscowość), dnia 	 r  
(podpis) 



rWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ  
WYKONAWCA:  

Oświadczam, te następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję  się  w niniejszym 
postępowaniu, tj  • 	 (podać  palną  

nazwę/firma, adres, a takle w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją  wykluczeniu z 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

	  (miejscowość), dnia 	  r. 

(podpis) 

OSWIADCZENIE-DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTOIWID 
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ  WYKONAWCA: 

Oświadczam, 	że 	następujący/e 	podmiot/y, 	będący/e 	podwykonawcą/ami: 
	  (podać  palną  nazwę/firmę, adres, a takle w 

zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą  wykluczeniu z postępowania 
o udzielenie zamówienia. 

	  (miejscowość), dnia 	  r. 

(podpis) 

(jŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, 2e wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są  aktualne 
i zgodne z prawdą  oraz zostały przedstawione z pełną  świadomością  konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

	  (miejscowość), dnia 	  r. 

(podpis) 



Nazwa (firma) Lp. Adres siedziby 
1 
2 
3 
4 

Załącznik nr 4 do SIWZ 
ZSCKR-2710/ ł  /19 

	  dnia 	  

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

My niżej podpisani: 

działając w imieniu i na rzecz: 

ubiegając się  o udzielenie zamówienia publicznego pn: Zakup i dostawę  węgla ekogroszek workowany 	w 
ilości 180 t. do kotlowni ZSCKR w Chrobrzu na sezon grzewczy 2019 —2020 prowadzonego przez Zespół  Szkół  
Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu , oświadczamy, co następuje: 

- oświadczamy, te nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt.23 ustawy Prawo Zamówień  
Publicznych tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 184)* 

- oświadczamy, 2e należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt.23 ustawy Prawo 
Zamówień  Publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 
z 2015 r., poz. 184)*, co podmioty wymienione poniżej (należy podać  nazwy i adresy siedzib)*: 

podpis osoby upoważnionej do 

reprezentowania wykonawcy 



ZSCKR-2710/1/19 

UMOWA Nr 2710/... /19 

zawarta w dniu 	 r w 	  pomiędzy Zespołem Szkół  Centrum 
Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu W. Parkowa 11, 28-425 Chroberz 
zwanym w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez: 

Dyrektora - Annę  Lach 

a 	  
mającą  siedzibę  w 	 działającą  na podstawie wpisu do 	  
- zwaną  w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ, 
reprezentowaną  przez: 

	  
	  

W wyniku przeprowadzonego postępowania na: Zakup i dostawę  węgla ekogroszek workowany 
w ilości 180 Ł  do kotłowni ZSCKR w Chrobrzu na sezon grzewczy 2019 — 2020 została zawarta 
umowa, o następującej treści: 

* 1 
I. WYKONAWCA zobowiązuje się  do sprzedaży i dostarczenia ZAMAWIAJĄCEMU opalu 

w asortymencie, ilości i klasie jakościowej oraz cenie określonej w punkcie 1, niniejszego 
paragrafu, a ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się  do odbierania przedmiotu zamówienia i zapłaty 
WYKONAWCY wynagrodzenia: 

Węgiel kamienny energetyczny typu 31,2 płomienny niespiekający. 
wartość  opałowa powyżej 24 000 k.I/kg 

- granulacja 	 5-25 mm 
- zawartość  popiołu mniej niż  10% 
- spiekalność  (RI) mniej niż  15% 
- zawartość  siarki poniżej 	1% 
- wilgotność  mniej niż 	10% 

temperatura stapiania popiołu mniej niż  1150 stopni C 
zawartość  części lotnych 30-40 % 

2. Zamówiony węgiel dostarczony będzie w workach po 20 lub 25 kg. każdy, ułożonych na 
paletach i zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem lub rozsypaniem.. 
Maksymalny ciężar jednej palety 1000 kg netto. Do każdej dostawy powinien być  załączony 
oryginalny atest, z którego będzie wynikać, że dostarczona partia ekogroszku spełnia wymogi 
jakościowe określone w pkt. 1 niniejszego paragrafu, pod rygorem odmowy przyjęcia przez 
Zamawiającego danej partii ekogroszku z winy Wykonawczy. 

§ 2. 

1.WYKONAWCA zobowiązany jest dostarczać  ekogroszek na plac ZAMAWIAJĄCEGO 
własnym transportem i na własny koszt do jego rozładunku. 

2. WYKONAWCA zobowiązuje się  do terminowego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie 
z wymogami określonymi w § 3. 

3. 

Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 będzie dostarczony do Zamawiającego na podstawie 
wcześniejszego telefonicznego powiadomienia o dacie i godzinie dostawy. 
Dostawa opału do Zamawiającego będzie realizowana w godzinach od 730  do 14 3°  
WYKONAWCA zobowiązany jest do dostarczenia całości zamówionego opału w terminie do 
dnia .....-....-2019 r. zgodnie ze złożoną  ofertą  



Każda dostawa opału będzie dostarczona za dowodem WZ. 
Dokument WZ powinien zawierać  m.in. nazwę  opału, wagę  opału oraz numer rejestracyjny 
pojazdu transportującego, 

§ 4. 

Cena za dostawę  jednej tony ekogroszku wraz z transportem, załadunkiem i rozładunkiem 
wynosi 	 zł  brutto(słownie: 	  i 00/100) i składa się  
na nią  cena netto 	zł  (słownie: 	  i 00/100) oraz podatek 
VAT 	zł  (słownie: 	  i 00/100). 

Maksymalna wysokość  wynagrodzenia za dostawę  całego przedmiotu zamówienia stanowi 
kwotę 	 zł  brutto (słownie: 	  i 00/100) i składa się  na nią  cena 
netto 	 zł  (słownie: 	  i 00/100) oraz podatek 
VAT 	zł  (słownie: 	  i 00/100). 

Uwaga: Maksymalna wysokość  wynagrodzenia za dostawę  całego przedmiotu zamówienia 
stanowić  będzie iloczyn ceny brutto za dostawę  jednej tony ekogroszku określonej w ust. 
1 oraz maksymalnej ilości ton ekogroszku określonej w § 1 ust. L 

5. 

1. Zapłata za zrealizowane zlecenie następować  będzie na podstawie faktur VAT wystawianych 
przez WYKONAWCĘ  w oparciu o dowody dostawy i sporządzony protokół  odbioru, o którym 
mowa w § 7 ust.1 na rachunek WYKONAWCY nr 	 w banku: 

ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się  do zapłaty wystawionych przez WYKONAWCĘ  faktur 
VAT w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 

Za dzień  zapłaty faktury uznaje się  dzień  obciążenia rachunku ZAMAWIAJĄCEGO. 

*6. 

Termin realizacji umowy ustała się  do dnia 	 2019 

1. Każdorazowo w dniu dostarczenia przez WYKONAWCĘ  przedmiotu umowy w sposób 
określony w § 3 dokonywany będzie przez przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO w obecności 
przedstawiciela WYKONAWCY odbiór przedmiotu umowy, z którego sporządzany będzie 
protokół. 

2. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontrolnego ważenia 
dostarczonej partii opału na legalizowanej wadze znajdującej się  w odległości 6 km od siedziby 
ZAMAWIAJACEGO. 

3. Waga dostawy danej partii opału określona w dokumencie przewozowym i protokole odbioru 
stanowi podstawę  rozliczenia finansowego dostawy. Koszt kontrolnego przeważania dostarczonej 
partii przedmiotu umowy obciąża WYKONAWCĘ. 

4. Zlecenie uznaje się  za wykonane z dniem podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 1. 

5. ZAMAWIAJĄCY upoważnia do odbioru przedmiotu umowy osoby:. 
	  
	  

6. W razie konieczności ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do zmiany osób wskazanych 
w ust. 5. 



*8. 

I. ZAMAWIAJACY zastrzega sobie prawo do przeprowadzania badań  w zakresie zgodności 
jakości dostarczonego węgla z parametrami opału określonymi w § 1 ust. 1 i potwierdzonymi 
załączonym przez WYKONAWCĘ  oryginałem dokumentu potwierdzającym spełnianie 
wymaganych parametrów z każdej dostarczonej partii opału. 

Koszt kontrolnego sprawdzenia i przebadania pobranych próbek z dostarczonej partii opału 
obciąża WYKONAWCĘ. 

W przypadku stwierdzenia niezgodności przedmiotu umowy z parametrami, o których mowa 
w § 1 ust.1 . Zmawiający może: 

nałożyć  na WYKONAWCĘ  karę  umowną  w wysokości 10% wartości umowy, 
odstąpić  od umowy z winy Wykonawcy jeżeli Wykonawca nie dostarczy opału spełniającego 
wymagane parametry umowne, w terminie 2 dni licząc od daty powiadomienia o tym fakcie 
Wykonawcy 

9- 

WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę  umowną: 
za zwłokę  w wykonaniu zlecenia w terminie, o którym mowa w § 3 ust.3 w wysokości 2% 
wartości niezrealizowanego zlecenia za każdy dzień  zwłoki; 
za zwłokę  w dostarczeniu węgla wolnego od wad w terminie, o którym mowa w § 8 ust. 3 pkt 2, 
w wysokości 2% wartości zrealizowanego zlecenia, którego dotyczy badanie za każdy dzień  
zwłoki; 

 

ZAMAWIAJACY może dochodzić  odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kary 
umowne nie pokrywają  poniesionej szkody. 

 

I. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  w chwili zawarcia umowy, 
ZAMAWIAJĄCY może odstąpić  od umowy w terminie 15 dni od powzięcia wiadomości 
o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, WYKONAWCA może żądać  wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części zamówienia. 

 

I. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 wymagają  zachowania formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Możliwe jest dokonanie zmian postanowień  powyższej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY jedynie w przypadku gdy konieczność  
wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności których nie można było przewidzieć  w chwili 
zawarcia umowy lub zmiany te są  korzystne dla ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą  umową  mają  zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 



 

Sądem właściwym miejscowo do rozpatrywania sporów powstałych na tle wykonania niniejszej 
umowy jest sąd miejsca siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

Umowę  sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 
WYKONAWCA, a dwa egzemplarze ZAMAWIAJĄCY. 

ZAMAWIAJĄCY 	 WYKONAWCA 

(Kontrasygnata Księgowej) 
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