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1. Nazwa i adres Zamawiającego 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 

ul. Wschodnia 2 

47-330 Zdzieszowice 

2. Tryb udzielania zamówienia 

Postępowanie jest prowadzone bez zastosowania przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 wraz z późn. zm.), z uwagi na fakt, iż 

szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1) Pzp. 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych 

w Spółce Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Zdzieszowicach w trybie przetargu zgodnie z art. 

70
1
 i nast. Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2019 poz. 1145 wraz z późn. zm.). 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych. 

3.2. Określenie przedmiotu zmówienia: 

3.2.1. Dostawa etyliny bezołowiowej 95 w ilości 5 000 litrów, o jakości zgodnej z normą PN 

EN 228+A1:2017-06, 

3.2.2. Dostawa oleju napędowego w ilości 15 000 litrów, o jakości zgodnej z normą PN EN 

590+A1:2017-06, 

3.2.3. Zamówienie realizowane będzie na zasadzie tankowań pojazdów służbowych 

Zamawiającego stosownie do jego potrzeb na wszystkich stacjach paliw należących do 

Wykonawcy. Tankowania będą dokonywane przez uprawnionych pracowników 

Zamawiającego w uzgodnionych z nimi indywidualnie ilościach, we wszystkie dni 

tygodnia. 

3.2.4. Oferowane przez Wykonawcę paliwa muszą być zgodne z Polskimi Normami 

określonymi w ppkt 3.2.1 i 3.2.2 oraz obowiązującymi przepisami w zakresie wymagań 

jakościowych jakim powinny odpowiadać paliwa ciekłe – rozporządzenie Ministra 

Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 1680). 

3.2.5. Ilości podane w ppkt 3.2.1 i 3.2.2 są wartościami szacunkowymi i w związku z tym 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia mniejszych lub większych ilości. 

W takim przypadku Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie tylko za 

faktycznie zrealizowaną część przedmiotu zamówienia.   

3.3. Nazwy i kody CPV dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku 

Zamówień: 

09132100-4 – benzyna bezołowiowa, 

09134100-8 – olej napędowy. 

3.4. Dodatkowe warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: 

3.4.1. Dostawa obejmować będzie: 

 tankowanie do zbiorników pojazdów samochodowych i maszyn; 

 tankowanie do pojemników dostarczonych przez Zamawiającego. 

3.4.2. Rozliczenie za dostawę paliw dokonywane będzie bezgotówkowo przelewem w terminie 

21 dni od dnia wystawienia faktury VAT. 

3.4.3. Podstawę rozliczenia za dostawę przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania 

umowy stanowić będą ceny obowiązujące na stacjach paliw Wykonawcy z dnia zakupu 

skorygowane o wielkość rabatu podanego w formularzu ofertowym Wykonawcy. 
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3.4.4. Wykonawca musi posiadać co najmniej jedną stację paliw w odległości nie większej niż 

10 km od siedziby Zamawiającego, tj. ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice. 

3.4.5. W okresie zimowym Wykonawca zobowiązuje się do dostawy na rzecz Zamawiającego 

oleju napędowego przystosowanego do niskich temperatur. 

3.5. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia osobom trzecim. 

4. Termin wykonania zamówienia 

Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.06.2021 r. do dnia 31.05.2022 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 udziału 

w postępowaniu w zakresie: 

5.1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony w powyższym zakresie jeżeli Wykonawca 

wykaże, że posiada aktualną koncesję na obrót paliwami płynnymi. 

5.1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony w powyższym zakresie jeżeli Wykonawca 

wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert 

(jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) minimum 1 

zamówienie polegające na dostawie paliwa, przy czym wartość każdego z zamówień 

powinna być nie mniejsza niż 100.000,00 zł brutto. 

5.1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonywania zamówienia. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony w powyższym zakresie, jeżeli Wykonawca 

wykaże, że posiada co najmniej jedną stacje paliw w odległości nie większej niż 10 km od 

siedziby Zamawiającego, tj. ul. Wschodnia 2 47-330 Zdzieszowice. 

5.1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

5.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

5.2.1.  Wykonawców w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. 

5.2.2. Wykonawców, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 
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6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

6.1. Celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 

5.1. stawianych Wykonawcom przez Zamawiającego, oferta musi zawierać następujące 

oświadczenia i dokumenty: 

6.1.1. Oświadczenie Wykonawcy na formularzu sporządzonym zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 2 do Ogłoszenia. 

6.1.2. Aktualną koncesję na obrót paliwami płynnymi. 

6.1.3. Wykaz minimum 1 dostawy wykonanej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), 

polegających na dostawie paliw płynnych, przy czym wartość każdego z zamówień nie 

może być mniejsza niż 100.000,00 zł brutto wraz z dokumentem potwierdzającym, że 

dostawy te zostały wykonane należycie (na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do 

Ogłoszenia). 

Dowodami, o których mowa powyżej mogą być: 

- poświadczenie, 

- lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. 

6.2. Celem potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z powodu niespełnienia 

warunków, o których mowa w pkt 5.2., oferta musi zawierać następujące oświadczenia 

i dokumenty: 

6.2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 2 do Ogłoszenia). 

6.2.2. 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, wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

6.2.3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

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, wystawione 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

6.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej przedkłada dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że:  

6.3.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

6.3.2. Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
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6.4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie każdy 

z przedsiębiorców składa oddzielnie oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

zaświadczenie z US i ZUS, pozostałe dokumenty mogą być złożone wspólnie. 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

7.1. W niniejszym postępowaniu wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 

i Wykonawcy przekazują pisemnie. 

7.2. Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyższych dokumentów drogą elektroniczną. Jeżeli 

Zamawiający lub Wykonawca przekazują wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą 

elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

W przypadku przekazywania dokumentów drogą elektroniczną Zamawiający wymaga 

dostarczenia również dokumentów w formie pisemnej lub podpisania dokumentów w formie 

elektronicznej certyfikowanym podpisem elektronicznym. 

7.3. Dni pracy Zamawiającego: poniedziałek – piątek w godzinach 7:30-15:30. 

7.4. Za skutecznie wniesione będą uważane tylko te informacje, które dotrą do Zamawiającego na 

podany w Ogłoszeniu adres (w tym poczty elektronicznej): 

„Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o., ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice, e-mail: 

bok@wik.zdzieszowice.pl. 

8. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

9. Termin związania z ofertą 

Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert. 

10. Opis sposobu przygotowania oferty 

10.1. Wymagania podstawowe 

10.1.1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

10.1.2. Ofertę należy złożyć według Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do 

Ogłoszenia. 

10.1.3. Treść złożonej ofert musi odpowiadać treści Ogłoszenia. 

10.1.4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy 

(wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli 

z dokumentu(ów) określającego(ych) status wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa 

(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania wykonawcy(ów) upoważnianych jest 

łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez 

wszystkie te osoby. 

10.1.5. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać 

z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie 

wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawy wykonawcy (odpisu 

z właściwego rejestru), to do ofert należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie 

za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa. 
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10.1.6. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego Ogłoszenia powinny zostać wypełnione 

prze wykonawcę i dołączone do oferty zgodnie z formą określoną w niniejszym 

Ogłoszeniu. 

10.2. Forma oferty: 

10.2.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną, 

napisana na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką 

i podpisana przez osobę/y upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Dokumenty 

sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 

10.2.2. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących 

załączniki do niniejszego Ogłoszenia powinny mieć formę wydruku komputerowego, 

maszynopisu lub uzupełnionych ręcznie dokumentów. 

10.2.3. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 

zdekompletowanie. 

10.2.4. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być 

parafowane przez osobę/y podpisującą ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego 

status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego pełnomocnictwa. 

10.2.5. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 

wpisanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę/y podpisującą ofertę. 

10.2.6. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub 

kopii poświadczonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, natomiast 

w przypadku pełnomocnictwa, wymagane jest ono w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej notarialnie. Oświadczenie sporządzane na podstawie wzorów 

stanowiących złączniki do niniejszego Ogłoszenia powinny być złożone w formie 

oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów 

wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę/y upoważnioną. 

Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób 

umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką). 

10.2.7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości. 

Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu są jawne i podlegają 

udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli 

wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być 

udostępniane. Stosowne zastrzeżenie powinien złożyć na formularzu ofertowym. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących m.in. ceny, terminu wykonania 

zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie.  

10.2.8. Pożądane przez zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem 

ilości stron wchodzących w skład oferty. 

10.3. W przypadku udziału w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (np. konsorcjum firm), wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 
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Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi, 

precyzować zakres umocowania, wskazywać pełnomocnika oraz wyliczać wszystkich 

wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Pełnomocnictwo powinno być 

podpisane przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej 

notarialnie. 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

11.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie WiK Sp. z o.o. ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice 

w pokoju nr 1, w nieprzekraczalnym terminie: 

Do dnia  28.04.2021 r.  do godz. 15:00 

11.1.1. Ofertę składaną w kopertach (paczkach) należy opisać następująco: 

„Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. 

ul. Wschodnia 2 

47-330 Zdzieszowice 

Oferta na dostawę paliw płynnych 

Nie otwierać przed dniem: 28.04.2021 r., godz. 15:00 

Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

11.1.2. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty za pośrednictwem e-mail na adres 

bok@wik.zdzieszowice.pl, w formie dokumentu elektronicznego podpisanego 

certyfikowanym podpisem elektronicznym w terminie wskazanym w ppkt 11.1. 

11.2. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z powyższym opisem ponosi Wykonawca. 

11.3. Zamawiający nie przewiduje oficjalnego otwarcia ofert. 

12. Opis sposobu obliczenia ceny 

12.1. Podana w ofercie cena netto i brutto musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać 

wszystkie wymagania niniejszego Ogłoszenia oraz obejmować będzie wszelkie koszty, jakie 

poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

12.2. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty. 

12.3. Wyliczenie ceny winno być dokonane według następującego wzoru: 

𝐶𝑜 = (𝐶𝑗𝑃𝑏95 × 5 000 +  𝐶𝑗𝑂𝑁 × 15 000) + 𝑝𝑜𝑑𝑎𝑡𝑒𝑘 𝑉𝐴𝑇 

gdzie: 

Co – cena ofertowa brutto, 

CjPb95 – oferowana cena jednostkowa netto etyliny 95 bezołowiowej; 

CjON – oferowana cena jednostkowa netto oleju napędowego. 

Zaoferowana cena jednostkowa zawiera w sobie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie 

wszystkich czynności związanych z realizacją umowy, w tym również stały rabat, która dla 1 

litra etyliny 95 bezołowiowej, oleju napędowego została określona wzorem: 

𝐶𝑗 = 𝐶𝑃 − 𝑁 

mailto:bok@wik.zdzieszowice.pl
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gdzie: 

N – stały rabat Wykonawcy na 1 litrze etyliny 95 bezołowiowej, oleju napędowego; 

Cj – zaoferowana przez Wykonawcę cena 1 litra etyliny 95 bezołowiowej, oleju napędowego 

CP – ceno netto 1 litra etyliny 95 bezołowiowej, oleju napędowego z dnia 20.04.2020 r. 

oferowana w sprzedaży detalicznej na stacji Oferenta. 

13. Kryteria oceny oferty 

13.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: 

- CENA OFERTOWA – 100% 

liczona wg wzoru:   𝐶𝑜 =
𝐶𝑚𝑖𝑛

𝐶𝑜
× 100 𝑝𝑘𝑡 

gdzie: 

Co – cena ofertowa brutto badanej oferty, 

Cmin – najniższa zaproponowana cena ofertowa brutto spośród ofert niepodlegających 

odrzuceniu 

13.2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. 

13.3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość 

punktów w wyniku zsumowania punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach. 

13.4. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

13.5. W sytuacji, gdy zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze 

względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, 

którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. 

Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

najkorzystniejszej oferty w celu zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia 

14.1. Zamawiający, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, powiadomi na piśmie 

o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. 

14.2. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. 

Treść przyszłej umowy Zamawiający określił we wzorze umowy, stanowiącym załącznik 

nr 4 do niniejszego Ogłoszenia. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została 

wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert. 

14.3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy zawartej w wyniku 

przeprowadzonego postępowania, na warunkach określonych we wzorze umowy 

stanowiącym załącznik nr 4 do Ogłoszenia. 

14.4. Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta została 

uznana za najkorzystniejszą, są zobowiązani przed podpisaniem umowy przedstawić 

Zamawiającemu stosowną umowę, regulującą warunki współpracy wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, zawierającą w swojej treści co najmniej 

następujące postanowienia: 

14.4.1. Określenie celu gospodarczego; 
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14.4.2. Określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych 

podczas realizacji niniejszego zamówienia oraz ustanowienie Pełnomocnika do zawarcia 

umowy z Zamawiającym; 

14.4.3. Określenie czasu trwania konsorcjum uwzględniającego okres nie krótszy niż realizacji 

przedmiotowego zamówienia oraz rękojmię; 

14.4.4. Ustanowienie zasad solidarnej odpowiedzialności Wykonawców za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie zamówienia; 

14.4.5. Zapis wykluczający możliwość przenoszenia praw i obowiązków stron umowy bez zgody 

pozostałych uczestników. 

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

16. Istotne postanowienia, które zostaną zawarte w treści umowy 

Do niniejszego Ogłoszenia został załączony wzór umowy – załącznik nr 4. 

17. Środki ochrony prawnej 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, nie przysługują środki ochrony prawnej określone 

w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż przedmiotowe postępowanie 

prowadzone jest bez zastosowania przepisów w/w ustawy. 

18. Informacje dodatkowe 

18.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

18.2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

18.3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o wartości 

nieprzekraczającej 20% wartości zamówienia podstawowego, zgodnych z przedmiotem 

zamówienia i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. 

18.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

18.5. Adres poczty elektronicznej: bok@wik.zdzieszowice.pl 

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.wik.zdzieszowice.pl 

Adres Biuletynu Informacji Publicznej: bip.wik-zdzieszowice.pl 

18.6. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją przedmiotowego zamówienia publicznego 

dokonywane będą w PLN. 

18.7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

18.8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

18.9. Zamawiający żąda, aby całość zamówienia została wykonana przez Wykonawcę bez udziału 

podwykonawców. 


