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Ostrów Lubelski, 2020-06-10r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA o wartości zamówienia mniejszej od kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 Zam.Publ.U.
NA:

„Dostawa biomasy
do kotłowni
Zespołu Szkół
w Ostrowie Lubelskim”
Zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego:
p.o. Dyrektora mgr Lucynę Włodarczyk

…………………………………………………………….
(podpis kierownika zamawiającego)

Ogłoszenie o niniejszym postępowaniu ukazało się na:
1. Tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.
2. Biuletynie zamówień publicznych.
3. Biuletynie informacji publicznej
3. Stronie internetowej szkoły: www.zs.ostrowlubelski.edu.pl
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ROZDZIAŁ I Nazwa i adres zamawiającego
Powiat Lubartowski
Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim
ul. Unicka 5; 21-110 Ostrów Lubelski
tel./fax. (81) 852-00-40
NIP: 714-18-91-281
www.zs.ostrowlubelski.edu.pl
e-mail: zamowienia@zs.ostrowlubelski.edu.pl
Praca szkoły odbywa się w dniach poniedziałek- piątek w godzinach 07:00- 15:00

ROZDZIAŁ II Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ZamPublU”, stosownie do przepisów właściwych
dla zamówień o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ZamPublU.

ROZDZIAŁ III Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest systematyczna dostawa biomasy w sezonie grzewczym
2020/2021: pelletu drzewnego, zrębki drzewnej i pelletu słomianego według poniższej
specyfikacji do miejsca wskazanego przez zamawiającego, tj. kotłowni Zespołu Szkół
w Ostrowie Lubelskim o ilościach podanych w formularzu ofertowo - cenowym.
Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
09111400-4 – paliwa drzewne
03419000-0 –drewno cięte
03114100-4 – słoma
Biomasa nie może zawierać zanieczyszczeń mechanicznych tj. kamieni, piasku, skrawek
metalu, itp. mogących zakłócić prace instalacji zamawiającego.
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Wymagana specyfikacja biomasy :
Pakiet I
Zrębka drzewna
-

Wilgotność całkowita
zawartość popiołu
wymiar liniowy wartość opałowa

do 10 %
- max 1,5%
25-55 mm
- min 14,0 kJ/kg

Pakiet II
Pellet drzewny
-

wilgotność całkowita do 9 %
zawartość popiołu do 1 %
górny próg wartości opałowej 19 kJ/kg
dolny próg wartości opałowej 17 kJ/kg
średnica minimalna 6mm < 8mm

Pakiet III
Pellet słomiany
-

wilgotność całkowita do 12 %
zawartość popiołu do 5,0 %/
górny próg wartości opałowej 19 kJ/kg
dolny próg wartości opałowej od 15 kJ/kg/
średnica od 6 mm do 8 mm

Dostawca zobowiązany jest w momencie składania oferty udowodnić parametry
oferowanej biomasy poprzez dołączenie do oferty badań laboratoryjnych
poszczególnych typów biomasy.Badania muszą być aktualne, a ich termin wykonania
ma zawierać się w okresie od 01.05.2020r. do dnia terminu składania ofert.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczać pellet pakowany w worki typu BIG-BAG
o wadze 1000 lub 1100 kg.
Pellet drzewny:
- nie może być wytwarzany z odpadów drewna, które mogą zawierać związki fluorowoorganiczne lub metale ciężkie, jako wynik obróbki środkami do konserwacji drewna lub
powlekania, w skład których wchodzą w szczególności odpady drewna pochodzącego z
budownictwa i odpady z rozbiórki (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
1 marca 2018r.wsprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji,
źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów- Na podstawie
art.146 ust.3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z
2017r. poz.519, z późn. zm.3)) nie może zawierać w sobie substancji nie
biodegradowalnych w stopniu odbiegającym od znanych naturalnych właściwości
pelletu drzewnego danego rodzaju, tj. nie będzie zawierać w sobie dodatków nie
biodegradowalnych nie występujących naturalnie (np. farby, lakiery, kleje, impregnaty)
lub w stopniu przekraczającym znane naturalne wielkości tych zanieczyszczeń, które
wpływają na procesy spalania, a zatem wpływałyby na ilość pozyskiwanych świadectw
pochodzenia;
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- nie może zawierać zanieczyszczeń stałych, takich jak: elementy metalowe, kamienie,
gruz, korzenie, deski itp. oraz elementów pleśni, grzybów i procesów gnilnych liści oraz
igliwia.
W przypadku zastrzeżeń zgłoszonych przez zamawiającego w zakresie wymaganych
parametrów wyszczególnionych w w/w normie, zamawiający zleci wykonanie badań
dotyczących spełnienia wymaganych norm jakościowych. Jeżeli badania wykażą
niespełnienie w/w norm jakościowych, kosztami przeprowadzonych badań zamawiający
obciąży Wykonawcę oraz Wykonawca na swój koszt opróżni magazyn z w/w materiału i
dostarczy nowy materiał posiadający podane w SIWZ wymogi techniczne.
Zamawiający zastrzega sobie wybór rodzaju biomasy dostarczanej do kotłowni (Pellet
drzewny, zrębka, pellet słomiany) w zależności od warunków atmosferycznych oraz
innych czynników zewnętrznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania
przesunięć ilościowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami asortymentowymi
będącymi przedmiotem podpisanej umowy (wartość umowy pozostaje bez zmian), na co
Dostawca musi wyrazić zgodę.
Ilość dostarczanego materiału opałowego oceniana będzie poprzez zważenie lub
obmierzenie wybranej losowo przez zamawiającego dostawy i potwierdzenie tego na
piśmie dołączone do WZ.
Dostawca powinien dokonać ekspertyzy dotyczącej parametrów dostarczonej biomasy w
wybranej przez zamawiającego partii dostarczonego materiału.
Dostawy biomasy będą odbywały się zgodnie z pojawiającymi się potrzebami
zamawiającego.
Wymagania organizacyjne:
- Zamawiana biomasa musi być dostarczana samochodami samowyładowczymi
(w przypadku zrębki drzewnej) na bieżąco po telefonicznym zamówieniu
Zamawiającego.
- Dostarczany Pellet drzewny i słomiany w workach typu BIG-BAG – musi być
wyładowany przy użyciu HDS lub ładowarki teleskopowej – co leży w obowiązku
Dostawcy.
- Koszty dostawy i rozładunku ponosi Dostawca
- Dostawa zamówionej biomasy będzie następowała najpóźniej w ciągu 48 godzin
od złożenia zamówienia;
- Dostarczana biomasa może zostać zwarzona (lub obmierzona) w obecności osoby
wskazanej przez Zamawiającego oraz rozładowywana w miejscu wskazanym
przez Zamawiającego;
- Koszty ważenia ponosi dostawca.
- Biomasa będzie dostarczana partiami (ok. 3-25 ton) w zależności od pojemności
magazynu w kotłowni, warunków atmosferycznych aktualnie panujących, w
terminach ustalonych z obsługą kotłowni i Zamawiającym.
- Pojazdy z biomasą muszą być zamknięte lub oplandekowane.
- Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest kotłownia biomasowa z siedziba
w Ostrowie Lubelskim, ul. Unicka 5
Zamawiający zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. przewiduje możliwość
zastosowania prawa opcji.
Zamawiający określił w formularzu cenowo-ofertowym ilości biomasy jakie
Wykonawca ma bezwarunkowo dostarczyć zwany dalej „podstawowym zakresem”
Ponadto w przypadku jeśli w trakcie realizacji zamówienia okaże się, iż wystąpią
warunki atmosferyczne bądź inna sytuacja nie możliwa do przewidzenia Zamawiający
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pozostawia sobie możliwość skorzystania z prawa opcji i zamówienia dodatkowej ilości
biomasy za które Wykonawcy będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie. W
przypadku konieczności zamówienia dodatkowej ilości biomasy wskazanego w
formularzu cenowo - ofertowym rozliczenie będzie następowało na podstawie cen
jednostkowych w nim ujętych Załącznik Nr 1 do SiWZ.

ROZDZIAŁ IV Termin realizacji zamówienia
Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.05.2021 r.

ROZDZIAŁ V Warunki udziału w postępowaniu
1.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki, dotyczące:
1.1
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
- z uwagi na charakter zamówienia, Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku
w tym zakresie,
1.2
posiadania wiedzy i doświadczenia;
- wykonawca musi wykazać się, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert wykonał (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie) co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi
zamówienia jak określony w SIWZ (polegające na dostawie biomasy) o łącznej wartości
brutto minimum 350 000,00 zł każde. Wykonawca musi potwierdzić ich należyte
wykonanie, poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów wystawionych przez
zamawiającego lub odbiorcę zamówienia. Podane wartości muszą dotyczyć jednego
zamówienia – u jednego wykonawcy.
1.3 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:
- z uwagi na charakter zamówienia, Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku
w tym zakresie
1.4 dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
- z uwagi na charakter zamówienia, Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku
w tym zakresie,
1.5 sytuacji ekonomicznej i finansowej
- nie posiada zaległości w Urzędzie Skarbowym – potwierdzenie zaświadczeniem od
naczelnika urzędu skarbowego o niezaleganiu w opłacaniu podatków – wystawionego
nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert,
W niniejszym postępowaniu zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca ten będzie się uchylał od
zawarcia umowy zamawiający zbada, czy wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną
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spośród pozostałych ofert nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.

ROZDZIAŁ VI Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5
Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24
ust. 5 pkt 1 ustawy, tj.:
Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę:
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. z 2019 r. poz. 243, 326, 912
i 1655) 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 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655);

ROZDZIAŁ VII Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia
1. Zamawiający wymaga, aby każdy z Wykonawców składając ofertę na przedmiot
zamówienia określony w Rozdziale II, złożył następujące dokumenty i oświadczenia:
A. Formularz Oferty (zał. nr 1); Uwaga: podpisany przez upełnomocnionego
przedstawiciela zgodnie z wypisem z właściwego rejestru wraz z oświadczeniem
o podwykonawcach.
B. Oświadczenie z art. 22 Ustawy – prawo zamówień publicznych (zał. nr 3);
C. Oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy – Prawo zamówień publicznych
(zał. nr 4);
2. Zamawiający wymaga także złożenia stosownych sprawozdań z wyników badań
dotyczących wartości opałowej oraz pozostałych parametrów, takich jak
wilgotność, zwartość popiołu, wielkość poszczególnych asortymentów
potwierdzających właściwości przedmiotu zamówienia z wymaganiami
zamawiającego (§ 13 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016r.(wraz ze zmianami) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia).
W przypadku nie złożenia wszystkich wymaganych sprawozdań wyników badań
jakościowych względem przedmiotu zamówienia oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
Termin wykonania przedłożonych badań musi mieścić się w terminie od 01.05.2020r.
do dnia ostatecznego terminu składania ofert.
W przypadku ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu do oferty
należy dołączyć pełnomocnictwo.
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W przypadku złożenia oferty wspólnej/konsorcja, spółki cywilne/podwykonawcy,
podmioty trzecie, a oferta ich wyłoniona zostanie, jako najkorzystniejsza przed podpisaniem
umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie
złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich
partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin
realizacji zamówienia. Oferta musi zawierać dokumenty i oświadczenia z pkt B, C,
wszystkich tych podmiotów.
Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez specyfikację powinny zostać wypełnione
przez Wykonawcę wg warunków i postanowień zawartych w specyfikacji - bez dokonania
w nich zmian.
W przypadku, gdy jakaś część wymaganych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje
on w danym miejscu "nie dotyczy".
Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o dzielenie zamówienia
oraz w przypadku podmiotów biorących udział w realizacji części zamówienia, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub odpowiednio przez te podmioty.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszelkie pełnomocnictwa dołączone do oferty
muszą być złożone w formie oryginałów lub notarialnie potwierdzonej kserokopii.
Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub
budzi wątpliwości, co do jej prawidłowości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej
prawdziwości w inny sposób.
Wykonawca może złożyć inne dokumenty mogące przedstawić ofertę w sposób najbardziej
korzystny, np. prospekty reklamowe.
Zamawiający prosi o wypełnianie dokumentów załączonych do specyfikacji istotnych
warunków Zamówienia.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 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;
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
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Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, składa dokumenty zgodnie z dyspozycją §7 oraz §8 Ministra Rozwoju z dnia 26
lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r., poz. 1126).
W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

ROZDZIAŁ
VIII
z Zamawiającym

Sposoby

porozumiewania

się

Wykonawcy

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz
Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie na adres:
Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim
ul. Unicka 5 21-110 Ostrów Lubelski;
lub
drogą elektroniczną: zamowienia@zs.ostrowlubelski.edu.pl,
za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych
w rozdziale V niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku
wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp), dla których Ustawodawca
przewidział wyłącznie formę pisemną.
2. Dokumenty, które należy uzupełnić na wezwania Zamawiającego w trybie art. 26
ust. 3 ustawy Pzp mające potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu
lub brak podstaw do wykluczenia z postępowania składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania
elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.
3. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane
w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego
potwierdzenia faktu ich otrzymania.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż
do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie
terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający
zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt 5.
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7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
9. Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2) Wprowadzone w ten sposób uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany
terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano
specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie
internetowej zamawiającego.
3) Wszelkie uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak
również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów
będą podlegały nowemu terminowi.
4) Jeżeli wprowadzona zmiana treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści
ogłoszenia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na
wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.
5) Jeżeli wprowadzona zmiana treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści
ogłoszenia, Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „Ogłoszenie
o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych”,
przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie
zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2
Prawa zamówień publicznych.
6) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „Ogłoszenia
o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych
zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na własnej
stronie internetowej.
Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się
z Wykonawcami:
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego – Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim do kontaktu
z Wykonawcami jest:
 P. Rafał Wójtowicz – kierownik administracyjno-gospodarczy Zespołu Szkół w
Ostrowie Lubelskim,
tel. (81) 852 00 40 wew 30,
e-mail: zamowienia@zs.ostrowlubelski.edu.pl

ROZDZIAŁ IX Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie przewiduje wpłaty wadium.

ROZDZIAŁ X Termin związania ofertą
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
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3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy
jednak niż 60 dni.
4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając
o tym zamawiającego.
5. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia
dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

ROZDZIAŁ XI Opis sposobu przygotowania ofert
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru
stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: łączną cenę
ofertową brutto i warunków płatności oraz oświadczenie o okresie związania ofertą
oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń,
a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcy;
2) oświadczenia wymienione w rozdziale VII pkt. 1 niniejszej SIWZ;
3) sprawozdanie z badań wymienione w rozdziale VII pkt. 2 niniejszej SIWZ;
2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze
lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną
do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości
odpowiadającej cenie oferty.
3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym
(ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo
w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie
opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich
ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami,
a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np.
zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis
treści.
9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być
parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować
w następujący sposób:
"Oferta na dostawę biomasy na sezon grzewczy 2020/2021 do Zespołu Szkół
w Ostrowie Lubelskim – nr sprawy S/226/6/20
Z dopiskiem „Nie otwierać do dnia 18.06.2020r.”
i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty
składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu
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od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli
Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane
i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa
byty przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem
„tajemnica przedsiębiorstwa", lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych
elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia
i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne
i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III UP 74/05)
ich odtajnieniem.
14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego
wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub
dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich
jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za
skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia,
jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia
do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie
o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie
o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta
tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA". Koperty oznaczone
„ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził
zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną
dołączone do oferty.
16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych
zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE".
Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności
po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności
ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
17. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach
innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy
Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.
18. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2
pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie
niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić
z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale
VIII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków
udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.
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ROZDZIAŁ XII Miejsce oraz termin składania ofert
1. Termin składania ofert upływa dnia 18.06.2020 r. o godzinie 10:00.
2. Oferta musi być złożona w siedzibie zamawiającego, w:
Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim
ul. Unicka 5
21-110 Ostrów Lubelski
pokój nr 2 (sekretariat), parter.
3. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania, po upływie terminu
przewidzianego na wniesienie protestu.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, w:
Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim
ul. Unicka 5
21-110 Ostrów Lubelski
Sala nr. 19, parter,
w dniu 18.06.2020 r. o godz. 10:15.
5. Otwarcie ofert nastąpi w sposób jawny, w obecności wszystkich wykonawców, którzy
przybędą na otwarcie ofert.
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
7. Oferty będą otwierane według kolejności wpływu. Po otwarciu oferty zamawiający
poda imię i nazwisko, nazwę firmy oraz adres wykonawcy, którego oferta jest
otwierana, a także informacje dotyczące ceny oraz pozostałych ocenianych
parametrów oferty.
8. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej
kolejności.
9. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej
informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny oraz spełnieniu kryterium jakościowego zamieszczonego w ofertach.

ROZDZIAŁ XIII Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich, wraz z podatkiem VAT, na formularzu
ofertowym.
2. Wszystkie wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Przy obliczeniu ceny należy przyjąć stawkę podatku od towarów i usług właściwą dla
przedmiotu zamówienia obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania
ofert.
4. Cena oferty zostanie przeniesiona do umowy.

13

ROZDZIAŁ XIV Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował
przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny
ofert
Cena ofertowa
- max. 60,00 punktów
Termin płatności za fakturę vat
- max. 20,00 punktów
Czas dostawy biomasy od chwili zamówienia
-max. 20,00 punktów
Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium cena oferty zostanie zastosowana
metoda polegająca na porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen
przedstawionych przez tych Wykonawców, których oferty zostały dopuszczone do oceny i
spełniają warunki określone w specyfikacji.
UWAGA Jako cenę oferty służącą do wyboru oferty przyjmuje się cenę brutto za
wykonanie podstawowego przedmiotu zamówienia.
Punkty będą liczone według wzoru:
Cn
------------------------------- x 60 (kryterium cena)
Cb
gdzie: X - ilość punktów w ramach kryterium ceny (obliczana do dwóch miejsc po przecinku)
Cn - najniższa cena ofertowa brutto spośród ocenianych ofert Cb cena brutto oferty ocenianej
X

=

Termin płatności za

minimalnie 7 dni do 13 dni

5 pkt

od 14 dni do 20 dni

10 pkt

od 21 dni – 28 dni

20 pkt

do 24 godzin

20 pkt

od 25 do 48 godzin

10 pkt

fakturę

Czas dostawy
biomasy od chwili
zamówienia

Termin płatności powyżej 28 dni nie będzie punktowany.
Maksymalny oferowany czas dostawy od zamówienia wynosi 48 godzin. Zaoferowanie
dłuższego czasu dostawy będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

3.2. Wykonawca, który uzyska najwyższą ilość punktów i będzie spełniał wszystkie warunki
określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawie Prawo zamówień
publicznych zostanie wybrany do realizacji zamówienia.
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Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzymał najwyższą łączną ilość
punktów oraz przedstawi stosowne sprawozdania z badań jakości biomasy.

ROZDZIAŁ XV Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać
dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
1. Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy, którego oferta odpowiada
wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych
oraz w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium
wyboru. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich
Wykonawców. Informacja zostanie przesłana drogą elektroniczną. Ponadto informacja
o wynikach przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
Umowa zostaje podpisana na warunkach określonych w projekcie umowy, załączonej
do niniejszej specyfikacji.
2. Umowa z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 3 dni
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób, jednak nie później niż przed
upływem terminu związania ofertą.
3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed
upływem w/w terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została
złożona tylko jedna oferta.
4. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1) Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać
ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
2) W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda przed zawarciem umowy
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka
winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac
przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za
wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego
okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie
możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego
członków do czasu wykonania zamówienia.
3) Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru udostępnionego przez Zamawiającego.
4) Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
5) W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia
ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa
w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

ROZDZIAŁ XVI Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie przewiduje wpłat zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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ROZDZIAŁ XVII Istotne dla stron postanowienia, które zostaną
wprowadzone do treści zawieranej umowy
1. Z chwilą podpisania umowy postępowanie o udzielenie zamówienia uważa się za
zakończone.
2. Obowiązki stron:
a) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego i SIWZ.
b) Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z załadunkiem, dostawą i wyładunkiem
przedmiotu umowy w lokalizacji określonej w SIWZ), jak również wszelkie koszty
postępowania reklamacyjnego na zasadach określonych poniżej.
c) Dostawca potwierdzi dostawy poszczególnych części przedmiotu umowy dokumentem
WZ, podpisanym przez przedstawicieli obu Stron, zawierającym w szczególności
informację o jego zgodności z treścią zamówienia, na podstawie którego doszło do jego
dostawy oraz określenie typu węgla, ilości węgla, daty, itp.
d) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia ilości (wagi) losowo wybranej dostawy
na wadze w Ostrowie Lubelskim lub w innym miejscu w odległości do 15 km od miejsca
składowania opału, wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku zgodności ilości
(wagi) dostawy ze złożonym zamówieniem koszt ważenia pokrywa Zamawiający,
natomiast w przeciwnym wypadku koszt ponosi Dostawca.
e) Zamawiający w terminie do 14 dni od daty dostawy opału do odbiorcy zastrzega sobie
prawo do kontroli i zlecenia wykonania analiz laboratoryjnych sprawdzających parametry
dostarczonego opału. W przypadku uzyskania wyników analiz laboratoryjnych,
niezgodnych z § 1 umowy, Dostawca wymieni wadliwy opał na opał zgodny z § 1
umowy, w terminie trzech dni od zgłoszenia reklamacji oraz poniesie całkowity koszt
przeprowadzonych analiz i transportu. W przypadku prawidłowych wyników analiz
ich koszty ponosi Zamawiający.
f) Dostawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenia wynikłe z jego winy
w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie
do 14 dni od powstania zniszczenia na własny koszt.
g) Dostawca ma obowiązek przestrzegać przepisów wewnętrznych wydanych przez
administrację budynku, wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
p.poż., komunikacyjne i drogowe oraz ponosi pełną odpowiedzialność za swoich
pracowników w przypadku szkody powstałej w wyniku realizacji przedmiotu umowy.
h) Dostawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy z zachowaniem należytej
staranności, zasad bezpieczeństwa, dobrej jakości, właściwej organizacji pracy,
obowiązujących Polskich norm, oraz przepisów prawa, na warunkach ustalonych
w umowie.
3. Kary umowne
Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązań umownych w formie kar umownych, w następujących przypadkach
w wysokościach:
1) Dostawca płaci Zamawiającemu karę umowną:
a) w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień:
- zwłoki w dostawie do odbiorcy przedmiotu określonego w umowie,
- zwłoki w usunięciu stwierdzonych wad przedmiotu umowy.
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b) za odstąpienie od realizacji części przedmiotu z przyczyn zależnych od Dostawcy
w wysokości 10 % wartości całego przedmiotu umowy.
c) za odstąpienie od całej umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy
w wysokości 20 % wartości całego przedmiotu umowy,
2) Zamawiający płaci Dostawcy karę umowną:
a) w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień zwłoki
w udostępnieniu miejsca odbioru przedmiotu umowy,
b) za odstąpienie od realizacji części przedmiotu z przyczyn zależnych
od Zamawiającego w wysokości 10 % wartości całego przedmiotu umowy.
c) za odstąpienie od realizacji całego przedmiotu umowy z przyczyn zależnych
od Zamawiającego w wysokości 20 % wartości całego przedmiotu umowy.
2. W przypadku nie wykonania pełnego zakresu dostaw określonego w § 1 umowy, Dostawca
nie otrzyma zapłaty za niewykonane części przedmiotu umowy oraz poniesie kary umowne
zgodnie z §5, pkt. 1., 1), ppkt. a), b), c) tejże umowy.
3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

ROZDZIAŁ XVIII Pouczenie o środkach ochrony prawnej
Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z działem VI Ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (j.t. z dnia 27 września 2019 r. (Dz. U. z
2019 r. poz. 1843), jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ XIX Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza
składanie ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na zad. nr 1, 2, 3,.

ROZDZIAŁ XX Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający
zawrze umowę ramową, jeśli zamawiający przewiduje zawarcie umowy
ramowej
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej i nie przewiduje zamówień
uzupełniających.

ROZDZIAŁ XXI Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, jeżeli zamawiający
przewiduje udzielenie takich zamówień
Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art.
134 ust. 6 pkt 3 oraz aukcji elektronicznej.

ROZDZIAŁ XXII Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz
minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z
wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza
ich składanie
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Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

ROZDZIAŁ XXIII Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być
prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli
zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych
Walutą oferty jest złoty polski. Cenę oferty należy podać w złotych.

ROZDZIAŁ XXIV Informacje dotyczące aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

ROZDZIAŁ XXV Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
Zamawiający nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

ROZDZIAŁ XXVI Informacje dotyczące wymagań, o których mowa w art.
29 ust. 3a ustawy
Zamawiający nie przewiduje zastosowania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a
ustawy.

ROZDZIAŁ XXVII Informacje dotyczące wymagań, o których mowa w
art. 29 ust. 4 ustawy
Zamawiający nie przewiduje zastosowania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.

ROZDZIAŁ XXVIII Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez
Wykonawcę kluczowych części Zamówienia
1. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego
wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

ROZDZIAŁ XXIX Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może
złożyć ofertę lub maksymalna liczba części, na które zamówienie może
zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, które
będą miały zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną
udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w
większej niż maksymalna liczbie części
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych – dostawca składający
ofertę musi posiadać wszystkie rodzaje biomasy wymienione w SiWZ.
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ROZDZIAŁ XXX Załączniki do SIWZ
1. Formularz ofertowo cenowy– załącznik nr. 1
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik nr. 2
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr. 3
4. Wykaz dostaw – załącznik nr. 4
5. Wykaz osób do kontaktu – załącznik nr. 5
6. Informację dotyczące grupy kapitałowej – załącznik nr. 6
7. Wzór umowy – załącznik nr. 7
8. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla zamawiających w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – załącznik nr. 8
9. Oświadczenie RODO – załącznik nr. 9

ZAMAWIAJĄCY:

SIWZ sporządził:
Rafał Wójtowicz
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