POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SEKTOROWEGO

Przetarg nieograniczony przeprowadzony zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) –
[dalej: PZP], pn:

Dostawa paliwa do pojazdów PKS w Bolesławcu
Spółka z o.o.

Znak postępowania: 610749-N-2019 z dnia 16.10.2019

(Użyty w Specyfikacji skrót SIWZ oznacza niniejszą
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia)

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w
Bolesławcu spółka z o.o.
Adres: 59-700 Bolesławiec, Modłowa 8
Telefon: 75 644 23 00
Strona internetowa: www.pks-boleslawiec.pl
REGON: 230466861
NIP: 612-000-43-11
Numer KRS: 0000047422

I. USTALENIA OGÓLNE
1. Przedmiotem przetargu jest dostawa paliwa dla pojazdów Przedsiębiorstwa
Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Zamawiającym jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w
Bolesławcu Spółka z o.o. ul. Modłowa 8; 59-700 Bolesławiec.
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oferty ponosi Wykonawca.
5. Oferta powinna obejmować całość zamówienia – nie dopuszcza się składania ofert
częściowych.
6. Wykonawcy powinni przedstawić oferty zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ – nie
dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
7. Zamawiający nie przewiduje wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których
mowa w art. 29 ust 4 ustawy PZP.
8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej i dynamicznego systemu zakupów,
9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
10. Rozliczenia prowadzone będą w PLN.
11. Zamawiający nie żąda kwoty należytego zabezpieczenia realizacji umowy.
12. Zamawiający nie dopuszcza realizacji części zamówienia przez podwykonawcę.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa do pojazdów PKS w Bolesławcu Spółka
z o.o., kod CPV 09134100-8 olej napędowy (ON) w ilości szacunkowej 400 m3 w okresie
01.11.2019-31.10.2020 r.
2. Określenie Przedmiotu zamówienia w rozumieniu ustawy prawo zamówień
publicznych:- dostawa.
3. Warunki realizacji:
1) Zapewnienie dostawy paliwa na terenie miasta Bolesławiec, z dostępem do paliwa 24
godziny na dobę.
2) Zapewnienie rozliczenia tankowanego paliwa ON w systemie komputerowym.
3) Wykonawca udostępni na żądanie Zamawiającego wgląd w dokumenty rejestrujące
sprzedaż paliwa i ich kontrolę,
4) Zapewnienie dostawy paliwa w okresie obowiązywania umowy od jednego
producenta.
5) Rozliczanie dostarczanego paliwa odbywać będzie się w temperaturze
referencyjnej +15 °C.
4. Wymagania jakościowe dla paliwa:
Liczba cetanowa - nie mniejsza niż 51,
Zawartość siarki – poniżej 10 mg/kg,
Zawartość wody - poniżej 200,0 mg/kg.

Temperatura zablokowania zimnego filtru- odpowiednia do warunków.
Pozostałe parametry ON powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 9 października 2015 r w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (poz.
1680).
UWAGA: Potwierdzeniem zapewnienia jakości dostarczanego paliwa przez Wykonawcę
będzie atest /świadectwo jakości/, które Wykonawca dołącza do oferty, a którego termin
wystawienia nie może być wcześniejszy niż dwa miesiące , liczone od dnia otwarcia ofert.
W sytuacji, gdy atest wystawiony na paliwo wskazanego przez wykonawcę producenta
będzie określał zawartość siarki w jednostkach innych niż określone w SIWZ, wówczas
Zamawiający dokona przeliczenia jednostek wg następującego wzoru: mg/kg x 1/10
000= % m/m.
6. Zamawiający nie przewiduje wystąpienia zamówień uzupełniających, o których mowa
w ustawie Pzp w art.67 ust.1 pkt. 7.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Wymagany termin realizacji całego zamówienia:
od 1 listopada 2019 do 31 października 2020 roku

IV. WARUNKI ZAKWALIFIKOWANIA DO PRZETARGU.
Do przetargu mogą przystąpić wyłącznie Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu:
1. Posiadają uprawienia niezbędne do wykonania działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień/ważna koncesja/.
2. Posiadają zdolność techniczną i zawodową.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację
zamówienia.

V. KRYTERIA WYKLUCZAJĄCE Z UBIEGANIA SIĘ O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
1. Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12-23 PZP.
2. Wykluczenie Wykonawców nie spełniających warunków wyżej opisanych
następuje w trybie art. 24 ust. 7 PZP.
3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania
o udzielenie zamówienia.
4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

VI. SPOSÓB SPORZĄDZANIA OFERTY.
1. Oferta musi mieć formę pisemną i powinna być sporządzona w języku
polskim oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
2. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z załączonymi wzorami
(załączniki) i innymi wytycznymi zawartymi w niniejszym SIWZ.
3. Wykonawca musi podać wszystkie informacje, na które w załącznikach
pozostawiono miejsce do wypełnienia lub jeżeli dana informacja jego nie
dotyczy, wpisać zwrot; ,,nie dotyczy”.
4. Należy ponumerować i podpisać każdą ze stron oferty oraz sporządzić
wykaz załączników do formularza ofertowego.
5. Ofertę należy pisać w jednym ciągu, nie pozostawiając miejsc nie
wypełnionych i zaopatrzyć na końcu własnoręcznym podpisem Wykonawcy
lub osób upoważnionych.
6. Niedopuszczalne są wyskrobywania w ofertach, natomiast poprawki należy
opisać w uwadze zaopatrzonej własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub
osoby upełnomocnionej. Poprawki cyfr i liczb wpisać wyrazami.
7. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy
złożyć z tłumaczeniami na język polski sporządzonymi przez tłumaczy
przysięgłych.
8. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawomocnionych
przedstawicieli Wykonawcy podpisujących ofertę.
9. W związku z tym, że oferty oraz wszystkie oświadczenia i zaświadczenia
składane przez Wykonawcę w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca składając ofertę powinien
zastrzec, które dokumenty nie mogą być udostępnione innym uczestnikom
postępowania.
10. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie taki sposób, aby nie budziło
to żadnych wątpliwości, co do możliwości ich wcześniejszego otwarcia lub
ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione.
11. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Spółka z
o.o.; 59-700 Bolesławiec, ul. Modłowa 8
oraz napis:
„Przetarg nieograniczony - Dostawa paliwa do pojazdów PKS w
Bolesławcu Spółka z o.o.”
12. Jeżeli Wykonawca chce wycofać ofertę, która została wcześniej złożona,
to składa oświadczenie o wycofaniu swojej oferty i umieszcza także w
kopercie z naniesionym napisem:
„Cofnięcie oferty przetargowej - Dostawa paliwa do pojazdów PKS w
Bolesławcu Spółka z o.o.”.
13. Jeżeli Wykonawca chce dokonać modyfikacji (zmian) w ofercie, która
została wcześniej złożona, to składa nową (poprawioną) ofertę sporządzoną
wg powyższych zasad i umieszcza także w kopercie z naniesionym napisem:

Zmiana oferty przetargowej - ,,Dostawa paliwa do pojazdów PKS w
Bolesławcu Spółka z o.o.”
Uwaga: w każdym z w/w przypadków na kopercie należy umieszczać
napis:
,,Nie otwierać przed 23 października 2019 r. godz.12:00.”
14. Zaleca się zachować kopie złożonych w ofercie dokumentów.

VII. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik Nr 1).
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i nie
podleganiu wykluczenia z postępowania na podstawie art.24 PZP (załącznik
Nr 2).
3. W terminie 3 dni od podania informacji, o której mowa w (art. 86 ust.5
PZP) Wykonawca dostarczy oświadczenie o przynależności (lub nie) do grupy
kapitałowej(załącznik Nr 3)
4. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
wezwany Wykonawca złoży:
a) kopię aktualnej ważnej koncesji na obrót paliwami (podpisaną za zgodność
z oryginałem przez osobę uprawnioną)
b) Atest na paliwo (wydany nie wcześniej jak dwa miesiące od terminu
złożenia ofert)
5. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawca złoży:
• odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji Działalności
Gospodarczej potwierdzające, że profil działania Wykonawcy odpowiada
przedmiotowi zamówienia oraz zawierający aktualny wykaz osób
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium RP, zamiast dokumentów,
o których mowa w Dziale VII, pkt 5, składa dokument wystawiony w kraju, w
którym ma siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości tłumaczone na język polski.
7. Dokumenty jak w pkt 5 i 6 winny być wystawionego nie wcześniej niż 6
miesięcy od daty przetargu,
8. W przypadku powołania się Wykonawcy na zasoby innego podmiotu,
Wykonawca przedstawia pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu tych zasobów do realizacji zamówienia.
9. W przypadku ubiegania się wspólnie kilku podmiotów o zamówienie do
oferty dołącza się pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy. W takim przypadku stosuje się wymagania
SIWZ do wszystkich podmiotów,
10. Dowód wpłaty wadium.

VIII. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIENIA WARUNKÓW PRZEZ WYKONAWCĘ.
1. W celu niewykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia oferty, Wykonawcy
powinni złożyć wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane w niniejszej
SIWZ.
2. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy jedynie spośród ofert zgodnych z
Ustawą prawo zamówień publicznych i z niniejszą SIWZ.

IX. KRYTERIA WYBORU OFERTY I OPIS SPOSOBU
OBLICZANIA CENY.
1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą cenę oferty brutto podaną w
formularzu Załącznika Nr 1 do SIWZ, która to stanowi stały rabat od ceny
hurtowej PKN Orlen.
2. Najkorzystniejsza oferta=najniższa cena brutto= 100 pkt.
3. Kolejność ofert i ilość punktów zostanie obliczona wg wzoru:
Cena oferty = cena najkorzystniejsza/cena oferty badanej x 100.
Maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać stosując podane
Kryteria wynosi 100 pkt.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które
mogą być konieczne do wykonania prawidłowej wyceny przedmiotu
zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy, związanych z
błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do
wykonania zamówienia.
5. W przypadku uznania przez zamawiającego, iż zaoferowana cena wydaje
się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia zamawiający zwróci
się o udzielenie wyjaśnień. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera
rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy.

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
1. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia razem z ofertą dowodu
wpłaty wadium przetargowego w wysokości 30 000 zł. (słownie
trzydzieści tysięcy złotych).
Wadium może być wnoszone za pomocą środków przewidzianych w art. 45
ust. 6 PZP w pieniądzu, poręczeniach bankowych, poręczeniach SKOK w
formie pieniężnej lub gwarancjach bankowych, gwarancjach
ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których
mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 310 ze
zm.)
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto
Zamawiającego w BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. Oddział w
Bolesławcu nr 62 1600 1462 0008 0315 9389 3039 najpóźniej do
dnia 22.10.2019 r. z dopiskiem: ,,Przetarg nieograniczony - ,,Dostawa
paliwa do pojazdów PKS w Bolesławcu Spółka z o.o.”, a wnoszone w

innej formie zdeponować w siedzibie zamawiającego najpóźniej do dnia 23
października 2019 r. do godziny 10:00.
2. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu ( na konto Zamawiającego),
za spełnienie warunku terminu wniesienia wadium będzie uważana data
wpływu wadium na rachunek zamawiającego, a nie data dokonania
dyspozycji bankowej przez Wykonawcę.
3. Dyspozycje w zakresie zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu dla
Wykonawców, których oferty nie zostaną wybrane, Zamawiający przekaże do
banku w ciągu 2 dni roboczych od daty podpisania umowy z wybranym
Wykonawcą, lub nie później niż następnego dnia po zakończeniu okresu
związania ofertą, o którym mowa w pkt. XIII SIWZ.
4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca Wykonawcom wraz z
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było
przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
5. Zamawiający zwróci również wadium na pisemny wniosek złożony przez
Wykonawcę:
a) który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania oferty,
b) którego oferta została uznana za nieważną, a Wykonawca nie skorzystał z
prawa wniesienia protestu.
6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana zatrzymuje się wadium na
rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:
1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie i SIWZ,
2) zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy Wykonawcy,
3) na wezwanie Zamawiającego nie dostarczył dokumentów lub informacji
umożliwiających dokonanie wyboru oferty,
4) nie wyraził zgody na poprawienie omyłki (art.87 ust. 2, pkt 3 PZP)

XI. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERT.
Oferty należy dostarczyć na adres:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Spółka z
o.o., 59-700 Bolesławiec ul. Modłowa 8
Sekretariat, IV piętro do dnia 23.10.2019 roku do godziny 11:30.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone
Wykonawcom.

XII. PRAWA WYKONAWCY
Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
SIWZ w terminie na 2 dni przed upływem terminu wymaganego do składania
ofert, pod warunkiem , że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
Pytania powinny być składane na piśmie z dopiskiem:
Przetarg nieograniczony -,,Dostawa paliwa do pojazdów PKS w
Bolesławcu Spółka z o.o.”
Na adres:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu
Spółka z o.o. , 59-700 Bolesławiec ul. Modłowa 8
Odpowiedź zostanie udzielona Wykonawcy na piśmie. Kopie odpowiedzi będą
przesłane wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ i powiadomili o tym
Zamawiającego, z podaniem treści pytania, lecz bez ujawnienia źródła
zapytania.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za brak wyjaśnień do SIWZ z
powodu zbyt późnego zgłoszenia pytań.
Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert uzupełnić lub
zmienić treść dokumentów przetargowych własnej inicjatywy lub w wyniku
uwag Wykonawców. Każde uzupełnienie lub zmiana będzie stanowiła treść
SIWZ. Informacja o uzupełnieniu lub zmianach będzie przekazana pisemnie
każdemu z Wykonawców, który zgłosił Zamawiającemu pobranie SIWZ.
Wykonawcy powinni pisemnie potwierdzić fakt otrzymania zmodyfikowanych
dokumentów. Zamawiający może przesunąć termin składania ofert przez
Wykonawców w celu umożliwienia im wprowadzenia zmian w ofercie. O
przesunięciu terminu Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców,
którzy pobrali SIWZ. Wszystkie pisma Zamawiającego, w których
Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców,
bądź, które zmieniają treść SIWZ, muszą być dołączone do składanej oferty i
opatrzone podpisem, pieczątką i datą osoby, bądź osób upełnomocnionych do
składania oferty.

XIII. TERMIN WAŻNOŚCI OFERT.
Termin ważności ofert(związania ofertą) ustala się na 30 dni kalendarzowych
od upływu terminu składania ofert. Oferta o krótszej ważności będzie
odrzucona ze względu na niespełnienie warunku formalnego.
W uzasadnionych przypadkach zamawiający może w trakcie trwania oceny
ofert zwrócić się do Wykonawców o przedłużenie w ofertach terminu
związania ofertą. W związku z powyższym ulega przedłużeniu ważność
wadium przetargowego.

XIV. MIEJSCE I TERMIN PRZETARGU.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 października 2019 roku o godzinie
12:00 w siedzibie zamawiającego PKS w Bolesławcu Spółka z o.o. ul.
Modłowa 8; 59-700 Bolesławiec (sala narad IV piętro).
W otwarciu ofert mogą uczestniczyć Wykonawcy lub ich pełnomocnicy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert. W
takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki zamawiającego i Wykonawców
będą odnosiły się do zmienionego terminu.
O zmienionym terminie Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców,
którzy pobrali SIWZ, jak również dokona zmian w terminach podanych w
ogłoszeniu o przetargu nieograniczonym.

XV. OTWARCIE OFERT.
1. Przetarg odbywa się wg procedury zawartej w ustawie prawo zamówień
publicznych.
2. Zakres działania komisji przeprowadzającej przetarg obejmuje w części
jawnej (w której mogą uczestniczyć Wykonawcy):
a) stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia przetargu,
b) zbadanie nienaruszalności kopert i ich zewnętrznego wyglądu,
c) podanie kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację
zamówienia,
d) otwarcie złożonych ofert i zaopatrzenie każdej oferty bieżącym numerem w
następującej kolejności:
• oferty z napisem ZMIANA OFERTY
• oferty z napisem WYCOFANIE OFERTY
• pozostałe oferty wg kolejności ich złożenia e) podanie nazwy firm i adresy
Wykonawców, oferowanej ceny, terminu realizacji zamówienia, okresu
gwarancji oraz warunków płatności za jego wykonanie,
f) przyjęcie oświadczeń złożonych podczas otwarcia ofert.
3. W części niejawnej następuje:
a) ocena ofert pod względem spełnienia warunków formalnych,
b) ocena ofert wg kryteriów i zasad określonych w niniejszej specyfikacji,
c) wezwanie wykonawcy, jeśli zachodzi konieczność, do złożenia dokumentów
i informacji umożliwiających wybór oferty,
d) wybór propozycji najkorzystniejszej oferty, odrzucenia ofert lub
unieważnienia przetargu
4. Zamawiający wybiera tę spośród ofert, która spełnia wymagania i uzyskała
największą ilość punktów, chyba, że nie złożono ważnych ofert.

XVI. UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się w trybie
art.93 ust. 1 PZP.
O unieważnieniu postępowania Zamawiający informuje Wykonawców
biorących udział w postępowaniu drogą elektroniczną. Informacja ta będzie
zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

XVII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU.
Wynik wyboru oferty Wykonawcy zostanie ogłoszony w okresie ważności
ofert, poprzez wywieszenie informacji o dokonanym wyborze w siedzibie
Zamawiającego tj. PKS w Bolesławcu Sp. z o.o., ul. Modłowa 8; 59-700
Bolesławiec na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej niezwłocznie po
dokonaniu wyboru Wykonawcy.
Niezależnie od powyższego sposobu ogłoszenia wyniku przetargu
powiadomieni zostaną wszyscy Wykonawcy drogą elektroniczną, którzy złożyli
oferty.

XVIII. OSOBY UPOWAŻNIONE DO BEZPOŚREDNIEGO
KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
Z osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami można rozmawiać:
tel. /075/ 644 2321, 698 644 645,e-mail: sekretariat@pks-boleslawiec.pl
w każdy dzień roboczy w godzinach od 8:00 do 14:00.

XIX. ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO UMOWY I FORMALNOŚCI, JAKIE
POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO ZAKOŃCZENIU
PRZETARGU W CELU ZAWARCIA UMOWY.
1. Umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, zawiera się w trybie
przepisów art. 139 oraz działu VI PZP.
2. O dacie zawarcia umowy zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę
drogą elektroniczną lub pisemnie.

