Nr postępowania:

17/2012

Zamawiający:
Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Słotwina 36
58-100 Świdnica

tel. 74-851-59-80
fax. 74-851-59-82

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
DLA
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SEKTOROWEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 4.845.000 EURO

na zadanie pod nazwą:
Dostawa paliwa na potrzeby Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
w Słotwinie

Termin zamieszczenia SIWZ 12.11.2012 r.
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I. Nazwa i adres zamawiającego.
Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Słotwina 36
58-100 Świdnica
II. Tryb udzielenia zamówienia.
Przetarg nieograniczony
III. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliw płynnych: oleju napędowego (ON),
benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 95 z przeznaczeniem do tankowania pojazdów
mechanicznych oraz urządzeń będących własnością Zamawiającego oraz innych artykułów.
2. Zapotrzebowanie na przedmiotowe paliwa określa się na około:
L.p.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nazwa

Jednostka miary

Ilość

Wspólny słownik
zamówień

litry

25 800

litry
litry
litry
litry
litry

3 000
80
110
270
180

09134100-8
09132100-4
09211100-2
24961000-8
24322000-7
24322000-7

Olej napędowy ON
Benzyna bezołowiowa „Pb95”
Olej silnikowy diesel 15w40
Płyn do chłodnic
Płyn do spryskiwacza zimowy do -35ºC
Płyn do spryskiwacza letni

Wskazane powyżej wartości są prognozowanym zapotrzebowaniem Zamawiającego w okresie
realizacji umowy tj. 36 miesięcy. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane
będą na podstawie faktycznie zakupionych przez Zamawiającego ilości benzyny bezołowiowej
Pb 95 oraz oleju napędowego ON.
3. Powyższe paliwa powinny spełniać warunki jakościowe określone obowiązującymi przepisami
prawa.
4. Określone przez Zamawiającego ilości (w litrach) są ilościami szacunkowymi i nie mogą
stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń, co do wysokości
faktycznej odpłatności z tytułu świadczenia dostawy.
5. Sprzedawane przez Wykonawcę paliwo musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 09 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw
ciekłych (Dz. U. Nr 221, poz. 1441) oraz być zgodne z normami:
PN EN 228 – dotyczy benzyny bezołowiowej
PN EN 590 – dotyczy oleju napędowego
lub innymi obowiązującymi w dniu tankowania.
6. Tankowanie pojazdów Zamawiającego odbywać się będzie na terenie stacji benzynowej
Wykonawcy do zbiorników pojazdów oraz do kanistrów za okazaniem upoważnienia.
Zamawiający wymaga, aby dystrybutory paliw mieściły się nie dalej niż 10 km od siedziby
Zamawiającego. Częstotliwość tankowania uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego.
Częstotliwość tankowania uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego.
7. Dowodem wydania paliwa będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę określająca
rodzaj paliwa, ilość paliwa, datę i godzinę pobrania paliwa, datę wystawienia dokumentu, numer
rejestracyjny pojazdu tankowanego lub numer upoważnienia, kiedy pobrano paliwo do
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kanistrów, cenę detaliczną paliwa, podpis osoby uprawnionej do pobrania paliwa, podpis osoby
wystawiającej dokument.
8. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić do wglądu na żądanie Zamawiającego świadectwo
jakości na daną partię paliw.
9. Zamawiający nie udziela zaliczek na wykonanie zamówienia oraz nie wnosi przedpłat na poczet
realizowanych dostaw.
10. Podane potrzeby stanowią szacunkową wielkość zapotrzebowania na paliwa w okresie trwania
umowy.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości w ramach przedmiotu zamówienia, które
dostosowane będą do aktualnych potrzeb Zamawiającego. Określona w przedmiocie zamówienia
ilość paliw jest ilością maksymalną. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej
ilości paliw. Nie może to stanowić podstawę do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek
roszczeń.
12. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian cen paliw przez Wykonawcę o ile wystąpią czynniki
zewnętrzne, niezależne od Wykonawcy i nie dające się przewidzieć w dniu złożenia oferty
mające wpływ na zmianę ceny.
13. Wykonawca jest odpowiedzialny za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia.
Wykonawcę obowiązuje należyta staranność w wykonywaniu przedmiotu umowy.
14. Wykonawca winien określić numery telefonów kontaktowych i numery faksu oraz inne ustalenia
niezbędne do sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
15. Przedmiot zamówienia będzie odbierany przez Zamawiającego sukcesywnie, stosownie do jego
potrzeb.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09134100-8 – olej napędowy
09132100-4 – benzyna bezołowiowa
09211100-2 – olej silnikowy
24961000-8 – płyn do chłodnic
24322000-7 – płyn do spryskiwacza letni/zimowy
Informacje dodatkowe:
1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
IV. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia publicznego: 36 miesięcy licząc od daty zawarcia (podpisania)
umowy.
V. Opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego
warunku:
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O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający aktualną koncesję na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami płynnymi. Na potwierdzenie powyższego
warunku Wykonawca przedłoży aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu paliwami płynnymi – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę.
2.Posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ocena spełniania wymaganych warunków będzie dokonywana na podstawie treści wymaganych
oświadczeń i dokumentów, na zasadzie „spełnia” lub „nie spełnia” wymaganego dokumentu.
VI. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnienie
warunków udziały w postępowaniu w postaci:
1. Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami lub
zezwolenie na wytwarzanie (producenci), wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki (kwestie koncesji reguluje Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne – Dz. U. z 2006 r. nr 89, 625 z późn. zm.). (W przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w
ofercie musi być złożony wyżej wymieniony dokument dla każdego z nich).
2. Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania.
W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z niniejszego postępowania, należy dołączyć
do oferty:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu z powodu
niespełnienie warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 3
do SIWZ. (W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez
dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być złożony wyżej wymieniony dokument dla
każdego z nich).
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 Prawo
zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielnie niniejszego zamówienia przez
dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być złożony wyżej wymieniony dokument dla
każdego z nich). W stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik
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nr 4 do niniejszej SIWZ. (W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego
zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być złożone wyżej
wymienione oświadczenie każdego z nich).
VIII. Wymagane dodatkowe dokumenty, które należy dołączyć do oferty.
1.

Wypełniony formularz ofertowy (zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ);

2.

Parafowany i zatwierdzony projekt umowy (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ);

3.

Pełnomocnictwo (jeżeli jest konieczne) powinno być przedstawione w formie oryginału lub
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza lub osoby, których
uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego)
Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach
(Pełnomocnictwo nie jest wymagane jeżeli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub
jeżeli są oni wymienieni z imienia i nazwiska w odnośnym dokumencie rejestracyjnym)
i winno być sporządzone w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.
Jeżeli Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do
reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
(oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza)

4.

X. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
1. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
1) W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców
ubiegających się wspólnie o zamówienie oddzielnie musi udokumentować, iż nie podlega
wykluczeniu, tj. dostarczyć dokumenty, o których mowa w rozdziale VII niniejszej SIWZ.
2) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w
postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia
publicznego,
3) Wypełniając formularz ofertowy oraz pozostałe dokumenty powołujące się na
„Wykonawcę”; w miejscu np. ”nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące
konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum,
4) W przypadku wygrania oferty złożonej wspólnie przez Wykonawców, Zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą są zobowiązani, przed podpisaniem umowy, dostarczyć umowę konsorcjum.
XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest: Agnieszka Hućko (sprawy
merytoryczne) w dni robocze w godz. 8.00 do 14.00, tel. 74-851-59-80 lub Marek Baliński (sprawy
proceduralne) w dni robocze w godz. 8.00 do 14.00, tel. 74-851-59-80.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują
pisemnie.
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się między Zamawiającym, a Wykonawcą również :
- faksem na nr 74-851-59-82 lub
- drogą elektroniczną na adres e-mail: sgpk@sgpk.pl
pod warunkiem potwierdzenia treści na piśmie (np. przesłania własnoręcznie podpisanej treści
pocztą).
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
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XII. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
XIII. Termin związania ofertą.
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XIV. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść oferty należy przygotować ściśle według wymogów określonych przez Zamawiającego
w niniejszej SIWZ.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę /osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
4. Upoważnienie osoby /osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z
dokumentów dołączonych do ofert.
5. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie
czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy firmy
i siedziby.
6. Oferta, oświadczenia oraz dokumenty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów,
nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
7. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną.
8. Całość oferty winna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe
zdekompletowanie.
9. Zaleca się by wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Strony te powinny być
parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są
dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę. Strony zawierające informacje nie
wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie
muszą być numerowane i parafowane.
10. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej
przez siebie treści, muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące)
ofertę.
11. Zaleca się złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w jej
skład.
XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo
Komunalne sp. z o.o., Słotwina 36, 58-100 Świdnica, w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia:

23.11.2012 roku

do godz.:

10:00

Jako termin złożenia oferty będzie przyjęta data i godzina dostarczenia jej pod wskazany wyżej
adres.
2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzeźroczystej, opieczętowanej pieczęciami firmowymi
kopercie lub opakowaniu, które należy zakleić i opisać:
"PRZETARG nr 17/2012
Nie otwierać przed dniem 23.11.2012 r. przed godz. 10:30”
3. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu:
dnia:

23.11.2012 roku

o godz.:

10:30
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XVI. Zmiana lub wycofanie złożonej oferty
1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub
wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem
terminu składania ofert.
2. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według
zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki)
zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć napisem "ZMIANA". W przypadku złożenia
kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem
„zmiana nr .....”
3. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego
przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w
miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę
zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".
XVII. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cena powinna obejmować wszystkie elementy przedmiotu zamówienia, podatek VAT oraz
wszystkie inne pozostałe koszty realizacji zamówienia.
2. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład
elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie
wyboru najkorzystniejszej oferty. Ceną oferty jest łączna cena brutto za wszystkie pozycje
dostaw wskazane w przedmiocie zamówienia.
4. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z
obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.
5. Błąd rachunkowy w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2
ustawy Prawo zamówień publicznych spowoduje odrzucenie oferty.
6. Cena oferty winna być wyliczona w oparciu o indywidualną kalkulację oferenta dla
poszczególnych elementów i całości zamówienia odpowiednio do treści tabeli zamieszczonej
w formularzu ofertowym.
7. Ceny za produkty pobrane przez Zamawiającego będą naliczane wg cen obowiązujących w
dniu tankowania, na stacjach, na których zostało pobrane paliwo, ceny te będą podstawą do
obciążenia Zamawiającego za pobrane produkty.
8. Zamawiający zamieścił w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) tabelę cenową,
którą Wykonawca wypełnia w następujący sposób:
a. Do kolumny 4 wpisuje cenę jednostkową netto dla wszystkich pozycji,
b. Do kolumny 5 wpisuje się % upustu dla poszczególnych pozycji,
c. Mnoży się cenę jednostkową z kolumny 4 przez % upustu z kolumny 5 i wpisuje do
kolumny 6 kwotę upustu,
d. Do kolumny 7 wpisuje się różnicę wartości z kolumny 4 i 6 – cena jednostkowa po
upuście dla poszczególnych pozycji,
e. Mnoży cenę jednostkową z kolumny 7 przez ilość określoną w kolumnie 3 i
otrzymany wynik wpisuje do kolumny 8,
f. W kolumnie 9 dokonuje wyliczenia podatku VAT od wartości netto w złotych,
g. Kolumna 10 jest sumą wartości z kolumny 8 i 9 – wartość brutto,
h. W wierszu „Razem” należy wpisać sumy z kolumn 8, 9 i 10,
i. Zsumowane wartości brutto z kolumny 10 stanowić będą cenę oferty (cena brutto) do
porównania z cenami innych ofert,
j. Ceny jednostkowe określone w tabeli powinny być ustalone na warunkach „loco –
stacja paliw”,
k. Przez cenę jednostkową netto paliw (kolumna 4 oferty) będących przedmiotem
przetargu rozumie się cenę cennikową (tj. cenę z dystrybutora) wyliczoną, jako cena
dla każdego paliwa z dnia poprzedzającego dzień złożenia oferty dla Zamawiającego.
Do obliczenia ceny należy przyjąć cenę obowiązującą na stacji paliw, na której będzie
realizowane zamówienie.
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l.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen paliw i pozostałych materiałów przez
Wykonawcę o ile wystąpią czynniki zewnętrzne, niezależne od Wykonawcy i nie
dające się przewidzieć w dniu złożenia oferty, mające wpływ na zmianę ceny.

XVIII. Kryteria oceny ofert
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez
Zamawiającego.
1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
Kryterium: cena – waga 100%
2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz
jego wagi. Oferty oceniane będą punktowo.
3. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta, wynosi
100 pkt.
4. Członkowie Komisji przetargowej będą kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom
przyznawać punkty według następujących zasad:
Cena oferty najniższej brutto
Cena = ----------------------------------- x 100 pkt
Cena oferty badanej brutto
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.
6. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
XIX. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
zamawiającym i wykonawcą.
1. Wszelkie płatności związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza
SIWZ dokonywane będą w PLN.
2. Cena oferty winna być podana w PLN i winna obejmować cały zakres zamówienia zgodnie z
Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ).
XX. Wykluczenie Wykonawcy
1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia
w następujących przypadkach:
1) gdy przedstawione dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu nie będą spełniały warunków określonych
w niniejszej SIWZ;
2) Wykonawca wykonywał czynności bezpośrednio związane z przygotowaniem
prowadzonego postępowania lub posługiwał się w celu sporządzenia oferty osobami
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w
postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
3) Wykonawca złoży nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na
wynik prowadzonego postępowania.
2. Ofertę Wykonawcy wykluczonego Zamawiający uzna za odrzuconą.
XXI. Odrzucenie oferty
Zamawiający odrzuci ofertę, gdy nie będzie ona zgodna z SIWZ lub gdy zostanie złożona przez
Wykonawcę, który zostanie wykluczony z postępowania.
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XXII. Uzupełnianie dokumentów.
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez
Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy
złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy
złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich
złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny
potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych przez
Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
XXIII. Unieważnienie postępowania
Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:
1) nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu od Wykonawcy
niepodlegającego wykluczeniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający
zwiększy tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć;
4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy.
XXIV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wykonawcą, podano w załączniku nr 5 do SIWZ.
XXVI. Wyjaśnienia i zmiany w treści SIWZ
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić
wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
2. Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym
doręczono SIWZ. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła pytania.
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej, na której
dostępna jest SIWZ.
4. Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.
5. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający
zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
6. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym
przekazał SIWZ.
7. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.
XXVII. Zawiadomienia o dokonanym wyborze
1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie
zasady i kryteria określone w SIWZ.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą.
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3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadomi
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, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w
każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne;
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne.
4. Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej zamieści informacje,
o których mowa w dziale XXVII pkt 3 ppkt 1 niniejszej SIWZ, na stronie internetowej oraz
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane zostanie w Biuletynie Zamówień
Publicznych.

Załączniki do SIWZ:
1) formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ),
2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ)
3) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (załącznik nr 3
do SIWZ)
4) oświadczenie wykonawcy w zakresie art.24 ust1. pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych
(załącznik nr 4 do SIWZ),
5) wzór umowy (załącznik nr 5 do SIWZ),

Zatwierdzono:
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