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SPECYFI KACJA ISTOTNYCFI WARUN
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zAM6WtENtA (StWZ)

Zakup paliwa dla pojazd6w slu2bowych bgd4cych w posiadaniu Wojew6dzkiego

Inspektoratu Ochrony Ro5lin i Nasienrrictwa w Poznaniu

Podstawa prawna: ustawa

z dnia29 stycznia2O}4r. --Prawo zamowrenpublicznych

(tekst j ednolity : Dz. U z 20 19 poz. I 843), zwana dalej ustaw4.
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PostEpowanie prowadzone zapoSrednictwem platformy zakupowej
,,Przetargowa pl,,
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XII

Miejsca i termin otwarcia ofert.
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Opis sposobu obliczania ceny oferty,
Rozdzial XIV
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XVI
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XVII

Istotne dlaZamawiaj4cego postanowienia, kt6re zostana,wprowadzone do tresci zawierunei
umowy
Rozdzial

XVIII

Pouczenie o Srodkach odwolawczych przysluguj4cych wy.konawcy w toku postgpowania
o udzieleni e zam6wienia publicznego.

Rozdzial XIX

Zalqczniki do S pecyfikacj i Istotnych Warunk 6w Zamowienia publ i czne so.

Rozdzial I

Opis przedmiotu zam6wienia.
1. Przedmiotem zam6wienia publicznego jest:

- zakup paliwa, zaopatrzenie w akcesoria , zapewnienie korzystania z uslug rozprowadzanych
i wykonywanych przez sieci stacji benzynowych dla pojazd6w eksploatowanych przez
Wojew6dzki Inspektorat Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Poznaniu oraz jego kom6rki
otganizacyjne (Poznari, Czarnk6w, Chodziez, Gnie:zno, Gostyn, Jarocin, Kalisz, Konin, Kotro,
Kgpno, KoScian, Krotoszyn, Leszno, MiEdzychod, Nou4z TomySl , Oborniki, Ostr6w Wlkp.,
ostrzesz6w, Pila, Pleszew, Rawicz, Slupca, Srocla wlkp., Srem, Szamotuly, Turek,
W4growiec, Wolsztyn, WrzeSnia, Zlot6w).
Wsp6lny slownik zamowieh (CPV): CPV

cPV
Sza

09.

13.30.00-0,,

cpv

-

09.13.21.00-4, CpV

-

09.13.4L 00-8,

30. 16.3 1.00-0

cunkow e zap otrzeb ow anie

:

na etyling bezolowiow4 95 wynosi okolo 76 000lirtr6w,
na etyling bezolowiow4 98 wynosi okolo 6 000 litrrSw,
na olej napgdowy wynosi okolo 15 000 litr6w,
na LPG wynosi okolo 45 000 litr6w

- zaopatzenie w akcesoria do samochod6w rozproraradzane przez sieci stacji
benzynowych,
- zapewnienie korzystaniaz uslug wykonywanychprzez siei stacji benzynowych,
- korzystanie z usiug myjni znajdujqcej sig na stacji benzynowej Orlen taznatrzy miesi4ce

Paliwo w wyniku postgpowania ma by6 kupowane na staciach paliw Ie2qcychw nizej

wymienionych miastach powiato!\rych

i

najblihszej ok.ollicy,

tj.

10 km od granicy miasta

powiatowego

(Poznan, czarnkow, chodzieL, Gniezno, Gostyf, Jarocin, Kalisz, Konin, Koto, Kgpno,
Koscian, Krotoszyn, Leszno, Migdzych6d, Nowy 'Iomysl , oborniki, ostr6w Wlkp.,
ostrzesz6w, Pila, Pleszew, Rawicz, Slupca, iSroda Wlkp., Sre-, Szamotuly, Turek,
W4growiec, Wolsztyn, WrzeSnia, Zl<>tow).
Wszystkie transakcje bgd4 rozliczanebezgot6wkou,o, przy pomocy indywidualnych kart
magnety cznych I ub mikropro

ce

s

orowych zw any ch

druko wane Z amaw iaj qc emu b ezplatnre.

clal

ej krlrlami. Karty

bg

d4

Zamowrenie obejmuje:
1) zakup paliwa, akcesori6w, czgsci do samochod6rru oraz korzystanie zuslug np.:

mycie samochodu raz na trzy miesi4ce ) oraz oplacanie przejazd6w autostrad4 42
wykonywanych przez sied stacji benzynowych na terenie Rp za pomoc4 kart,
2) centralne rozliczanie zawartych, przy pomocy kaft, trarLsakcji fakturami VAT

i przesylanie wykazu wszystkich przeprowadzonych transakcji dwarazy w miesi4cu
3) pelny monitoring transakcji (data, miejsce,
z wy szcze

g6

lnieniem nr rej e stracyj

ne

.

ilosi ii warlosi zakupu paliwa),

go p oj azdu

Rozdzial II

opis odpowiednich

czgsci zamdwienia przy skladaniu

zamaw taj qcy ni e dopuszcza mozliwo sci skladania o fert

Rozdzial

ofert czgsciowych.
czE

s

ciowych.

III

Wymagany termin realizacji zam6wienia.
Zamowrenie bgdzie realizowane w okresie od

I stycznlalZ}2lr.

do 31 grudnia 2023 r,

Rozdzial IV

opis warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spelniania warunk6w wymaganych od wykonawc6w.
Wykonawca musi spelniac ponilsze wymagania:

l.

zloZyc, w terminie okreslonym w niniejszej specyfikacjri, wypelniony i podpisany

przez osobg (osoby) upowaznion4 (upowa2nione) do sklad.ania oSwiadczefr woli

w imieniu oferenta formularz ofertowy zgodny ze wzoremzalqczonym
do specyfikacji

-

zal. nr 4,

2. oferent przedstawi a formularz ofertowy wraz z zarqcznikami:
a) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru S4dowego albo alctualne zaSwiadczenia

o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, jeLeli odrgbne przepisy wymagaj4

wpisu do rejestru lub zgloszenia do ewidencji dzialalno$cj gospodarczej,
wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiEcy przed uplywem terminu skladania ofert.

b) Dokumentu (koncesji) okreslajQcego wymagane prawerm uprawnienia
do

p ro

wadz enia dzialalno

sc

i

o b ej

muj

4c

4 detahcznq spr ze claL

p al

iw plynny

c

h.

c) OSwiadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postgporvania o udzielenie
zam6wienia publicznego na podstawie art.24 ustawy Prarvo zamowrehpublicznych.
d) Jezeli podpisy na ofercie nie wynikaj4 m.in. z odpisu

luLb

wyci4gu z wlaSciwego

rejestru lub ewidencji, wymagane jest zarqczenie dokumentu lub jego odpisu,
uprawniaj4cego do skladania podpis6w w imieniu vrykonawcy.
e)

w

przypadku kiedy kilka podmiot6w sklada ofertg wsp6lnie (np. konsorcjum),

do oferly nalezy zalqczyc dokumenty wymienione w pkt.

r,2 i 3 odpowiednie

dla ka2dego podmiotu oraz stosowne pelnomocnictrvo do reprezentowania podmiot6w

w postgpowaniu

f) Pelnomocnictwo mo2ebycprzedlozone w formie orygirralu lub kserokopii,
poSwiadczonej za zgodnoSi z oryginalemprzez osobg upowaznion4
do reprezentowania Wykonawcy,
g) Jezeli skladane dokumenty sporuqdzone sqw jgzyku

imym niz jgzykpolski, nale|y

zloZyc je wraz z ich tlumaczeniami sporzqdzonymi przez llumaczaprzysigglego.

h) Dokumenty skladane

sQ

w oryginale lub kserokopii poSwiad czonej za zgodno1c z

oryginalem przez osobg / osoby podpisuj4c4 / podpisuj4ce ofertq.

i) wszystkie dokumenty powimy byi aktualne,

czyLelne

i podpisane przez

uprawnione do reprezentowania osoby.
3. posiadai niezbEdn4 wiedzg

i doswiadczenre oraz rlysponowai potencjalem

technicznym i osobami zdolnymi do wykonaniazarnowterLia tj.:
a) posiadai co

najmniej 100 punkt6w sprzeda|y w sieci r;tacji benzynowych r6wnomiernie

rozlo?onych we wszystkich wojewodztwachna terenie R,p z zastrzezeniem.

2e

w wojew6dztwie wielkopolskim stacje paliw pov,'inny znajdowad sig w odlegloSci

do 10 km od siedzib oddzial6w wIoRiN, akceptuj4cych l<any magnetyczne,
mikroprocesorowe.
b) zapewnic pelnq dokumentacjg kazdego zakupu (data, miejsce, iloSi i warlo$i paliwa)
z

W szczeg6lnieniem nr rej estracyj

ne

go tankuj 4ce go poj azldu,

c) umo2liwii bezgot6wko-y spos6b rozhczaniatransakcji na podstawie kart magnetycznych
d) rozhczac wszystkie transakcje w PLN,
e) zapewni6 blokadg karty po zgloszeniujej utraty vr calej sieci,

4, znajdowac sig w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj4cej wykonanie
zam6wienia,
5. nie podlegac wykluczeniu z postEpowania o udzizLle zam6wienia publicznego,
na podstawie ar1. 24

ustary.

ZamawiajEcy nie wyraza zgody na zlecenie choiby r:zgSci zam6wienia osobom trzecrm.
Niespelnienie kt6regokolwiek zwymaganskutkowai bEdz:ie wykluczeniem Wykonawcy
z postgpowania.

RozdzialY

Informacja o oswiadczeniach i dokumentach jakie maj4 dostarczy(
wykonawcy w celu potwierdzenia spelnienia wymaganl'ch warunk6w.

1.

W celu potwierdzenia spelnieniaprzez Wykonaw;6w warunk6w, o kt6rych mowa

w

afi.,22 ustawy, Zamawiajqcy Lqda dostarczenrawfitz

z

o('ert4:

a) aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru S4doweglo albo aktualnego zaSwiadczenia
o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, je2eliodrgbne przepisy wymagaj4

wpisu do rejestru lub zgloszenia do ewidencji dzialaxnosci gospodarczej,
wystawionego nie wczeSniej niz 6 miesi qcy przed uplywem terminu skladania ofert,

{d

*

stanowi4cy zal. nr 1 do formularza ofertowego,
b) dokumentu (koncesji) okreslaj4cego wymagane prawem uprawnienia do prowadzenia
dzialalnoSci obejmuj4cej detaliczn4 sprzeda? paliw plynnych, stanowi4ce go zal. m 2
do formularza ofeftowego.
c) o6wiadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postgpovrania o udzielenie zam6wienia
publicznego na podstawie arl. 25a ust 1 ustawy, o tresci zgodnej z zawarltq we wzotze oferty
stanowi4cym zalEcznik w

2 r zlEcznik nr 3 do niniej

sze

i srpecyfikacj i.

2. JeAeh podpisy na ofercie nie wynikaj4 m.in. z odpisu lub wyci4gu z wlasciwego
rejestru lub ewidencji, wymagane jest zal4czenie dokumerrtu lub jego odpisu,
uprawniaj4cego do skladania podpis6w w imieniu v,ykonawcy.
3.

w przypadku kiedy kilka podmiot6w sklada ofertg wsp6lnie (np. konsorcjum),

do oferty nale?y zalTczy dokumenty wymienione w pkt. 1) litery a)

-

c) odpowiednie

dla ka2dego podmiotu oraz stosowne pelnomocnictwo do reprezentowania podmiot6w

w postgpowaniu.
4. Pelnomocnictwo mohe byc przedlazone w formie oryginalu lub kserokopii,

po5wiadczonej za zgodnoSd z oryginalemprzez osobg upowaZnion4
do reprezentowania Wykonawcy.
5. Je\eli skladane dokumenty sporzEdzone s4 w jgzyku inrrym
zloZyc

niz jgzykpolski, nale2y

je wraz z rchtlumaczeniami sporzEdzonymi prze:r.llumaczaprzysiEglego.

6. Dokumenty skladane s4 w oryginale lub kserokoprii po5,wiadczonej za zgodno1c

z oryginalemprzez osobg / osoby podpisuj4c4 / podpisuj4ce ofertg.
7' Wszystkie dokumenty powinny byi aktualne, czytelne i podpisane przezuprawnione
do reprezentowania osoby.

Rozdzial

Vl

opis sposobu porozumienia sig Zamawiaj4cego z wykonaw cami oraz
przekazania oswiadczef, dokument6w i wskazanie os6b uprawnionych
do porozumiewania sig z wykonawcami.

(l,i'L

Kazdy Wykonawca ma prawo zwr6cic sig do Zarnawtajqcego o wyjaSnienie tresci
specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia w terminie nie po2niejszym niz 6 dni przed
uplywem terminu skladania ofert.
Pytania wykonawc6w musz4 byc sformulowane na piSmie.
Zamawraj4cy przeSle treSi wyjaSnienia jednoczeSnie wszystkim wykonawcom, kt6rym
dorgczono specyfikacjg istotnych warunk6w zam6wienia,bezujawnienia 2rodlazapylania

i umieSci wyjaSnieniatakhe na stronie internetowej

na kr6rej umieszczona

jest specyfikacja.

zamawiajqcy oraz wykonawcy mog4 przekazywai sobie oswiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje faksem

- Nr faksu 21amawtaj1cego

(61) 8605928, e-mail:

wi-poznan@piorin. gov.pl, da-poznan@piorin. gov.pl.

Kaidy przekazany t4drogq, dokument wymaga

mezwloctzt:tego potwierdzenra jego otrzymania

na Z4danie drugiej strony.
Z amaw iaj 4c

y ni e prz e wi duj e zw olania wyko n awc 6 w.

Uprawnionymi do kontakt6w z oferentami iest:
Pani Anna Czaja,
Pani Agnieszka Jaskulska

tel. fax.6l 8605928;
e-mail : w i-poznan@piorin. gov.pl,

nr pokoju

-

134, godziny pracy

-

da

-poznan@piorin. gov.pl

pon-pt godz. 7:00 do l 5:00

Rozdzial VII

Wadium.
Zamawiajqcy nie przewiduje obowi4zku wniesienia wadium.

Rozdzial

VIII

Termin zwi4zany z ofert4.
Wykonawcabgdzie zwiEzany zlolon1ofer14 przez okres 30 dni,liczqc od uplywu terminu
skladnia ofert.

(i^ t^6*

Rozdzial IX
Opis sposobu przygotowania oferty.
Wykonawcy zobowiqzani s4 zapoznac sig dokladnie z inflcrmacjami zawartymi w
specyfikacji istotnych warunk6w zam6wieniaiprz1,gotovrai oferlg zgodnie zwymagamami
okreSlonymi w tym dokumencie.

Oferta powinna by6 sporzqdzona na wzorze frrrmularza, stanowi4cym zalqcznlk

m

l

do niniejszej specyfikacji albo wedlug niego.

Oferla musi by6 sporzqdzona w jgzyku polskim,
Oferla (kaldazapisana strona oferty) orazwszystkie wymagane zalqczniki wymagaj4
podpisu os6b uprawnionych do reprezentowania ofr:renta, zgodnie zwymagamami
ustawowymi.
Ewentualne poprawki w ofercie musz4 byi naniesione cz;rtelnie oraz opatrzone podpisem
osoby lub os6b podpisuj4cych oferlg.

Wszystkie kartki oferty oryginalnej powinny b'yi trrvale pol1czone, wszystkie zapisane
strony oferty powinny by ponumerowane kolejnymi rurilerofi1i, a we wskazanym we wzorze
formularza oferty miejscu nale?y podai lqczn1liczbE stlon calej (wrazzzalqcznikami) oferty.
KaLdy wykonawc a mohe zloLyc w niniejszym postq)powaniu tylko jedn4 oferlg,
Ni edopus z czalne j e st skladanie o ferl wari antowych.
Skan oferly wraz ze wszystkimt zalqcznikami w formie spakowanego pliku opatrzonego
nazwq:

,,Przetarg wDA.272.2.2020 na zakup paliwa do pojazd6w slu2bowych bgd4cych w
posiadaniu Wojew6dzkiego Inspektoratu Ochrony Roiilin i Nasiennictwa w poznaniu nie
otwierad przed dniem 2.10.202Ar. do godziny 12200" powinien zostac zlo1ony za
po

Sredni ctwem

p

I

atformy zakup ow ej,,P r zetar go wa pI.,,

Wykonawca vrybrany

w tym

postgpowaniu rnusi zalqczyc do dokumentacji przed,
podpisaniem umowy pisemn4 (oryginaln4) wersjg oferty wraz z zal4cznlkamt.
P.ozdzialX
Zmiana, wycofanie i rw r of oferty.
1 . Wykonawca moze wprowadzi c zmiany oraz wycofac
zlozonq przez siebie ofertg przed,
terminem skladania ofeft :
- w przypadku wycofania oferty, wykonawca sklada pisenme oSwiadczenie, ze
ofertg
sw4 wycofuje, za posrednictwem Platformy zakupo,,'rej ,,r>rzetargowa pl."
jak w Rozdziale IX z dopiskiem,,wycofanie,,,
- w przypadku zmiany oferty, Wykonawca sklada pisemner oSwiadczenie, iz ofertg sw4
zmienia, okreSlaj 4c zakres i rodzaj tych zmian, a j eSlti oSwiadczenie o zmianie poci4ga
za sobq koniecznoSd wymiany czy teL przedlolenia nowych dokument6w Wykonawca
winien dokumenty te zloLyc. Powyzsze oSwiadczenie i ewentualne dokum enty naleLy

zamieScii

w formie pliku za po$rednictwem

oznaczonych

Platforrny zakupowej ,,Przetargowa
jak w Rozdziale rX,przy czymplik powinien miei dopisek
,,zmiany,,

pIJ,,

2. wykonawca nie mo2e wprowadzac zmiando oferly ora:z-wycofai jej po uplywie
terminu skladania ofert.
10

fr4
v t./

tfv./-

Rozdzial XI
OkreSlenie miejsca i terminu skladania ofert.
oferty nalezy sktadai za posrednictwem platformy zakupowej ,,przetargowa pl"
Rozdzial

XII

Miejsce i termin otwarcia ofert.
otwarcie ofert jest jawne. otwarcie ofert nast4pi 2.110.2020 r. o godz.r2:05
za poSrednictwem powyzszej platformy zakupowej .

Po otwarciu oferl Zamawiajqcy oceni waznoSi ofert pod wzglgdem formalnym

oraz

przyjgtych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wierria ofert na posiedzeniu niejawnym.
Zgodnre z art.92 ustawy.
Zamawrajqcy poinformuje niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawc6w,
ktorzy zloLyli ofefty, o wynikach postgpowania.
Rozdzial

XIII

Opis sposobu obliczania ceny oferty.
Cena oferly za wykonanie caloSci zamowienia musi byc podana liczbowo i slownie,
z wyodrgbnieniem podatku VAT. Cena musi byc podana rv zlotych polskich. Wykonawca
poda takZe ceny jednostkowe litra paliwa na dzieh skladarLia oferty. Cena jednostkowa za
1 litr dostawy mohe podlegai zmianom o uzasadnione i niezaleZne od wykonawcy przeslanki
maj4ce wplyw na jej wysokoSi i obowi4zywa(,bEdziejako podstawa obliczenia w dniu
sprzeda?y.

Zamawtajqcy poprawi oczywiste omylki rachunkowe w obliczaniu ceny zgodnie z zasadami
okreSlonymi w art., 87 ustawy i zwr6ci sig o akceptacjg poprawionej ..ny do wykonawcy.
Zamawiaj4cy odrzuci ofertE zawterajqc4 omylki rachunkowe w obliczaniu ceny, kt6rychnie
mozna poprawic na podstawie art.87 ust. 2 pkt 2 ustawy,

Rozdzial XIV

opis wszelkich kryteririw ktd,rymizamawiaj4cy bgdzie kierowal sig przy
wyborze oferty, wrazz podaniem znaczenia tych kryteri6w.
Przy ocenie ofert zamawiajqcy bgdzie sig kierowal nastgpuj4cymi kryteriami:
1) dostgpnoSi stacji paliw akceptuj4cych karty

(AW) - Z0 oh

Formula oceny:

A min

- ilo5i

stacji paliw oferty badanej

A ob - najwigksz4 iloSi stacji paliw podanych w ofertach ('A)

AW:

(A min / A ob ) x 100%

I1
,4r

n

?,u

2) dostgpnoSc stacji paliw oferty badanej we wskazanych gminach i okolicy(BW)

- 40%

Formula oceny:

B min

-

iloSi stacji paliw oferty badanej

B ob - najwigksz4 ilo56 stacji paliw podanych w oferrach (B)

BW:

(B min / B ob.) x 100%

3) ocena kompleksowej obslugi (CW) - 40o/o
Formula oceny:
Cmin

- najni2sza

cena brutto ze wszystkich waznych oferrt

C ob - cena brutto badanej oferty (C)

CW:(Cmin/Cob)x100%
Za najkorzystniejsz4 zostanie uznana oferta, kt6ra uzyska najwigksz
1liczbg punkt6w (AW +

BW + CW),

Rozdzial XV
Spos6b zawarcia umowy.
7. Zamawiajqcy zawrue umowg z wybranym wykonawc4 ,w terminie po 7 dniach od
ogloszenia wynik6w postEpowania, jednak nie p6znie.j rizprzed, uplywem terminu
zwi}zania ofert4, O terminie i miejscu podpisania umov,.y Wykonawca zostanie

powiadomiony.

2.Wzor umowy stanowi zalqcznikru.8 do niniejszeji spec;,fik4s.ji.
Rozdzial

XVI

Zab ezpieczenie naleZytego wykonania umowy
Zamawrajqcy nie wymaga od Wykonawcy wniesieniazabr:zpieczenianalelytego wykonania
umowy (art., 1 47 Ustawy Prawo zam6wreh publicznych)

Rozdzial

XVII

Istotne dla Zamawiaj 4cego postanowienia, kt6re zctstan1 wprowadzone do tresci zawteranej
umowy

1.

Zamawiaj4cy bgdzie tankowal paliwo na stacjach wybranego dostawcy wedlug
potrzeb.

L2

q,L

2.

ZamawrajEcy zastrzega moZliwoSi dokonania z,.mian iloSci zakupu paliwa oszacowanego

w rozdzialeL

3. Strony ustalaj4, 2e ceny jednostkowe okreslone w unrowie, za sukcesywnie zakupywane
paliwo mog? ulec zmianie. Podstawq zmiany cen paliw pLyrnych za I litr bgdzie
zamieszczona informacja na stacjach paliw.

4.

Rozliczenie Dostawcy i Zamawraj4cego bEdzie nastEpowalo w cyklu 14-dniowym
poptzez wystawienie faktury VAT z 14 dniowym terminem platnoSci liczonym od
dnia dostarczenie faktury do siedziby Zamawiaj4cego.

5' Faktury wystawione bgd4 na sumg zawartych transak.cji stanowi4c4 zbiorcze rozhczenia
jednostkowych zakup6w po cenie obowi4zuj4cej w danym dniu na danej
stacji.

6. Zamawraj4cy zobowr1zule sig do przedlohenia i strilej akinlizacji listy

samochod6w

do kt6rych bEdzie tankowane paliwo,
7

' Zamawiaj4cy zaplaci dostawcy odsetki ustawowe za opolnienie w zaplacie naleZnoSci
od dnia, w kt6rym zapLatamialabyc dokonana.

8. Kazda zmiana postanowieri niniejszej umowy wymagil formy pisemnej w postaci aneksu
pod rygorem niewaznoSci.
9. Zamawiajqcy mohe odst4pii od umowy nazasadach okleSlonych w art, 145 ustawy.
Postanowienia o karze umownej nie majq
nie moZe zqdac odszkodowania.

w tyrn przypadku zastosowania

i

Wykonawca

10' Strony ustalaj4, iz

zakazuje sig istotnych zrrrian postanowieri zawartej umowy
w stosunku do treSci oferty, na podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy.

Rozdziat

XVIII

Pouczenie o Srodkach odwolawczych przyslugujqcych \ffykonawcy w toku
postgpowania o udzielenie zam6wienia,

Wykonawcom przysluguj4 Srodki ochrony prawnej przewrdziane w Dziale VI ustawy.

Rozdzial XIX

zal4cznlki do

1.

s pe

cyfi kacj

i I stotnych warunk ow zarnowi

Formularz Ofertowy

-

zalqczniki nr

I

e ni

a pub I iczne so.

do SMZ,
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2. OSwiadczenie w trybie art.2laust 1 - zalqczniknr 2 do SIWZ,
3. OSwiadczenie w trybie art.25aust 1 - zal1cznik nr 3 do SIWZ,
4. Ustanowienie pelnomocnika - zalqczniknr 4 do SltWZ,
5. wykaz calodobowych stacji paliw wykonawcy - zat4cznik nr 5 do SIWZ,
6. OSwiadczenie w trybie art,24 ust 1 - zalqcznrknr 6 do SIWZ
7. Wykaz wykonywanych dostaw - zalqczniknr 7 do SIWZ,
8. Wzot umowy + vvrykazpojazd6w WIORIN zalqczniknr 8 + zal4cznik nr 1 do umowy
I

f

i5.

I4

