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 OCSK.POKL.8.1.2-1-2012 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o 

szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) 
 na dostawę paliw oraz materiałów eksploatacyjnych do wózków widłowych  pozostających w 

dyspozycji Zamawiającego na potrzeby szkolenia „Operator wózka widłowego”  
realizowanego w ramach projektu „Nowy zawód szansą na lepsze jutro” współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:  
Oleckie Centrum Szkolenia Kierowców Jerzy Miliszewski, ul. Aleje Lipowe 3,  
19-400 Olecko, woj. warmińsko-mazurskie  
tel. 87 520 23 36, fax. 87 520 43 00 
NIP: 8471002913, REGON: 790023779 
adres strony internetowej: www.fundacja.olecko.pl  
 
2. Tryb udzielenia zamówienia  
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 
o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).  
 
3. Opis przedmiotu zamówienia  
3.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna detaliczna dostawa paliw oraz materiałów 
eksploatacyjnych do wózków widłowych  pozostających w dyspozycji Zamawiającego  
na potrzeby szkolenia „Operator wózka widłowego” realizowanego w ramach projektu „Nowy 
zawód szansą na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.  
Zamawiający przewiduje zakupienie paliw w ilości: 
- olej napędowy ON – 175 litrów, 
- gaz LPG – 50 litrów, 
oraz materiałów i płynów eksploatacyjnych w ilości: 
- olej silnikowy o parametrach 10W 40 1 litr – 2 szt., 
- płyn chłodniczy 1 litr – 1 szt., 
- płyn hamulcowy DOT-4 0,5 litra – 1 szt., 
- filtr olejowy – 1 szt., 
- filtr powietrza – 1 szt. 
Zamawiający zastrzega prawo do zakupu mniejszej ilość paliw w przypadku skierowania 
mniejszej liczby uczestników na szkolenie, wówczas przy rozliczeniu będzie brana pod uwagę 
faktyczna ilość zatankowanego paliwa. 

http://www.fundacja.olecko.pl/
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3.2. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 09100000-0 – paliwa, 
09134100-8 – olej napędowy, 09120000-6 – paliwa gazowe, 09211100-2 – oleje silnikowe, 
24961000-8 – płyny chłodnicze, 09211650-2 – płyny hamulcowe, 42913300-2 – filtry oleju, 
42514310-8 – filtry powietrza.  
3.3. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w systemie sprzedaży bezgotówkowej, 
zgodnie z potrzebami Zamawiającego, w okresie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy.  
Faktura zostanie wystawiona przez wykonawcę, po zakończeniu realizacji zamówienia. 
Należność za realizację zamówienia zostanie uregulowana  przelewem na konto Wykonawcy w 
terminie 21 dni od daty otrzymania faktury. Zaoferowana cena w postępowaniu jest ceną stałą 
obowiązującą do końca realizacji zamówienia (max. 1 miesiąc od dnia podpisania umowy). 
Zapłata należności z tytułu sprzedaży paliw będących przedmiotem niniejszego postępowania 
będzie dokonywana przez Zamawiającego w oparciu o ilość. Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie za faktycznie pobrane paliwa. Cena jednego litra danego paliwa, na podstawie 
której Zamawiający zapłaci za pobrane paliwo jest ceną brutto, jaką Wykonawca zaoferował w 
postępowaniu ofertowym. 
3.4. Stacja paliw nie może być oddalona więcej niż 3 km od siedziby Zamawiającego.  
3.5. Oferowane paliwo musi spełniać wymagania określone w Polskich Normach. 
3.6. Procedura wydawania paliwa będzie przebiegała następująco: Zamawiający sporządzi i 
przedłoży Wykonawcy imienną listę osób upoważnionych do odbioru paliwa. Upoważnione 
osoby przez zamawiającego będą zobowiązane do pokwitowania wydanego paliwa na karcie 
wydania. Karta wydania powinna zwierać następujące dane: 
a) imię i nazwisko osoby, która paliwo pobrała; 
b) datę i godzinę tankowania; 
c) ilość faktycznie pobranego paliwa; 
d) podpis osoby, która paliwo pobrała. 
4. Termin wykonania zamówienia.  
4.1. Termin realizacji zamówienia max. 1 miesiąc sukcesywnie od dnia podpisania umowy. 
Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji zmówienia 14.06.2012 r. 
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków.  
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 
dotyczące:  
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;  
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia;  
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;  
e) oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn 
określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
5.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:  
5.2.1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:  
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Wykonawca posiada koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
paliwami objętymi niniejszym zamówieniem, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.).  
5.3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki 
określone w pkt 5.1. lit. a– d winien spełniać jeden wykonawca lub wszyscy wykonawcy 
wspólnie. Warunek określony w pkt 5.1. lit. e powinien spełniać każdy z wykonawców 
indywidualnie. 
5.4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.  
5.5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na 
podstawie złożonych w ofercie przez wykonawców oświadczeń i dokumentów, wymaganych w 
punkcie 6 SIWZ. Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania. 
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
6.1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa  
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych do oferty należy dołączyć następujące 
oświadczenia i dokumenty:  
6.1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia 
stanowi załącznik nr 1 do oferty), 
6.1.2. Koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami 
objętymi niniejszym zamówieniem, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku 
Prawo energetyczne (Dz. U. 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.). 
6.1.3. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie  
o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w 
art.  22 ust. 1 ustawy składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy 
potwierdzając, że łącznie spełniają te warunki.  
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału  
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 
zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
6.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, do oferty należy dołączyć:  
6.2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór oświadczenia stanowi załącznik 
nr 2 do oferty). 
6.2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.   
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6.2.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu , o którym mowa w pkt. 6.2.2., składa dokument 
lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub  miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
6.2.4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.2.3., zastępuje się 
je dokumentem zawierającym oświadczenie  złożone przed notariuszem, właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania – wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 
6.2.5. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie  
o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca  
nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału  
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym 
dla wykonawcy, określonym w pkt. 6.2.1 i 6.2.2 SIWZ. 
7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami.  
7.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
7.2. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i 
wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza również porozumiewanie się faksem 
na nr 87 520 43 00.  
7.3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania.  
7.4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, 
Zamawiający domniema, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez 
Wykonawcę w formularzu oferty zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się 
z treścią pisma.  
7.5. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Paweł Jasionowski, tel. 87 520 23 36.  
7.6. Wyjaśnienia SIWZ.  
7.6.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod 
warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert.  
7.6.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym 
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz 
zamieszcza na stronie internetowej www.fundacja.olecko.pl.  

http://www.fundacja.olecko.pl/
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7.7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
7.8. Modyfikacja SIWZ.  
W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji 
zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także zamieszcza na stronie internetowej 
www.fundacja.olecko.pl 
 
8. Wymagania dotyczące wadium.  
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  
9. Termin związania ofertą.  
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.  
10. Opis sposobu przygotowywania ofert.  
10.1. Ofertę należy przygotować na „FORMULARZU OFERTA” stanowiącym załącznik nr 1 do 
niniejszej SIWZ wraz z wypełnionymi załącznikami 1, 2 do oferty oraz wymaganymi 
dokumentami.  
10.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i oferować tylko jedną cenę (brutto).  
10.3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
10.4. Oferta winna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o 
których mowa w treści niniejszej SIWZ:  
a) wypełniony dokładnie, zgodnie z SIWZ i podpisany formularz oferty – zgodnie ze wzorem 
stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,  
b) oświadczenia i dokumenty wymienione w punkcie 6 niniejszej SIWZ. Kserokopie 
dokumentów dołączonych do oferty powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem 
przez wykonawcę lub osobę upoważnioną. 
10.5. W formularzu cenowym musi być zachowana liczba porządkowa asortymentu, 
zamawiana ilość, tak jak jest w opisie przedmiotu zamówienia.   
10.6. Oferta wraz ze wszelkimi oświadczeniami i dokumentami powinna znajdować się w 
zamkniętej, opieczętowanej kopercie z napisem:  

 
„Przetarg nieograniczony: dostawa paliw oraz materiałów eksploatacyjnych  

do wózków widłowych. 
Nie otwierać przed dniem 24.05.2012 r., godz. 9.30.” 

 
10.7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim.  
10.8. Oferta musi być podpisana przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli 
wykonawcy, upoważnionego(ych) do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub przez 
upoważnionego pełnomocnika wykonawcy.  
10.9. Zmiany oferty lub jej wycofanie, wykonawca może dokonać jedynie przed upływem 
terminu do składania ofert składając oświadczenie o wycofaniu oferty lub zmianie do oferty w 
zamkniętej i opieczętowanej kopercie z odpowiednim napisem:  
 
 

http://www.fundacja.olecko.pl/
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„Zmiana/Wycofanie oferty. 
Przetarg nieograniczony: dostawa paliw oraz materiałów eksploatacyjnych  

do wózków widłowych. 
Nie otwierać przed dniem 24.05.2012 r., godz. 9.30” 

 
10.10. Zaleca się, aby:  
a) oferta wraz z dokumentami była trwale spięta,  
b) strony oferty wraz z dokumentami były ponumerowane,  
c) strony oferty wraz z dokumentami były parafowane.  
10.11. Poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane lub podpisane 
własnoręcznie. Parafa (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację 
osoby parafującej (podpisującej). 
10.12. Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną. W takim przypadku podmioty te ponoszą 
solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy. 
 
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  
11.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego na adres:  
Oleckie Centrum Szkolenia Kierowców Jerzy Miliszewski, ul. Aleje Lipowe 3, 19-400 Olecko, 
woj. warmińsko-mazurskie.  
11.2. Termin składania ofert: 24.05.2012 r. godz. 9.00.  
11.3. Termin otwarcia ofert: 24.05.2012 r. godz. 9.30. 
12. Opis sposobu obliczenia ceny.  
12.1. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone 
w SIWZ oraz zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej, zgodnej z 
wymaganiami Zamawiającego realizacji przedmiotu zamówienia i nie może ulec zmianie.  
12.2. Cena oferty powinna być podana w walucie polskiej, liczbowo i słownie z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku i uwzględniać podatek VAT. Jeżeli cena podana liczbą nie 
odpowiada cenie podanej słownie, Zamawiający przyjmuje za prawidłową cenę podaną 
słownie. Zaoferowana cena w postępowaniu jest ceną stałą obowiązująca do końca realizacji 
zamówienia (max. 1 miesiąc od dnia podpisania umowy). 
12.3. Zapłata za dostawy nastąpi zgodnie z warunkami umowy.  
 
13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.  
13.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający kierował się będzie następującymi 
kryteriami:  
 

1. Cena – waga kryterium 100 punktów 
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Wykonawcy, który przedstawi ofertę z najniższą ceną zostanie przyznana maksymalna liczba 
punktów (100 punktów), natomiast pozostałym Wykonawcom odpowiednio mniej punktów 
według wzoru:  
 

     cena najniższa  
Ocena punktowa =                                                 x 100  
                                      cena badanej oferty 
 
14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
14.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie 
zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:  
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę 
albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru 
oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy 
wykonawców, który złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium 
oceny ofert i łączną punktację,  
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne,  
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, po 
którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.  
14.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o 
których mowa w ppkt 15.1. pkt 1 na stronie internetowej www.fundacja.olecko.pl i na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego,  
14.3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 
183 ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało 
przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo 10 
dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  
14.4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
w/w terminów, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia:  
a) złożono tylko jedną ofertę,  
b) nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy,  
14.5. W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego 
umowy regulującej współpracę tych wykonawców.  
14.6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą 
przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
  
 

http://www.fundacja.olecko.pl/
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15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
Zamawiający nie wymaga składania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
16.1. Zamawiający ustala ogólny wzór umowy na realizację zamówienia – wg załącznika nr 2 
do SIWZ.  
16.2. Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, 
stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji, oświadczeniem zawartym w treści oferty.  
16.3. Podpisanie umowy nastąpi zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 29. 01. 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.)  
16.4. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 
zawartym w ofercie. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie 
przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.  
16.5. W razie wystąpienia 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 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonywania części umowy. 
16.6. Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.  
16.6.1. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian.  
16.6.1.1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy  
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy  
w następujących przypadkach:  
a) w przypadku rekrutacji mniejszej liczby uczestników szkolenia w stosunku do zakładanej 
liczby uczestników, dopuszcza się zmianę ilości paliw, a co za tym idzie wynagrodzenia 
wykonawcy, biorąc pod uwagę iloczyn rzeczywistej ilości zatankowanych paliw oraz ceny 
jednostkowej brutto paliwa.  
Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu 
pod rygorem nieważności.  
 
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia.  
17.1. 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 Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej na 
zasadach określonych w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.  
17.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji 
uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej.  
 
18. Inne istotne postanowienia.  
18.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego,  
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18.2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.  
 
19. Wykaz załączników.  
19.1. ”FORMULARZ OFERTA” wraz załącznikami 1, 2 - Załącznik nr 1.  
19.2. Wzór umowy - Załącznik nr 2.  
 
 
 
 
 


