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I. Nazwa i adres Zamawiającego.

Wodociągi Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach.

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 2
47-330 Zdzieszowice

II. Tryb udzielania zamówienia.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisuy
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U 2004, Nr 19,
poz.177). Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w art. 4 ust. 8 Pzp.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych.

2. Określenie przedmiotu zmówienia:
a) dostawa etyliny bezołowiowej 95 w ilości 1000 litrów, o jakości zgodnej z normą PN EN-

228:2006,
b) dostawa oleju napędowego w ilości 22 000 litrów, o jakości zgodnej z normą PN EN-

590:2006,
c) zamówienie realizowane będzie na zasadzie tankowań pojazdów służbowych

Zamawiającego stosownie do jego potrzeb na stacjach paliw należących do Wykonawcy
przez uprawnionych pracowników Zamawiającego w uzgodnionych z nimi indywidualnie
ilościach, we wszystkie dni tygodnia.

d) oferowane przez Wykonawcę paliwa muszą być zgodne z Polskimi Normami określonymi
w pkt. 3.2. a) i b) oraz obowiązującymi przepisami w zakresie wymagań jakościowych
jakim powinny odpowiadać paliwa ciekłe - Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z
dnia 19 października 2005r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U.
nr 216, poz. 1825, z późn. zm.).

e) wartość przedmiotu zamówienia jest wielkością szacunkową i Zamawiający zastrzega
sobie prawo odstąpienia od wykorzystania całości przedmiotu zamówienia w toku jego
realizacji.

3. Nazwy i kody CPV dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku
Zamówień:

a) 09132100-4 - benzyna bezołowiowa,
b) 09134100-8 – olej napędowy.

4. Dodatkowe warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
a) dostawa obejmować będzie :
- tankowanie do zbiorników pojazdów samochodowych i maszyn;
- tankowanie do pojemników dostarczonych przez Zamawiającego;
b) rozliczenie za dostawę paliw dokonywane będzie bezgotówkowo przelewem w terminie 21

dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT;
c) podstawę rozliczenia za dostawę przedmiotu zamówienia  w okresie obowiązywania

umowy stanowić będą ceny obowiązujące na stacjach paliw Wykonawcy z dnia zakupu
skorygowane o wielkość upustu podany w formularzu ofertowym Wykonawcy.

d) Wykonawca musi posiadać co najmniej jedną stację paliw w odległości nie większej niż
10 km od siedziby Zamawiającego,

e) w okresie zimowym Wykonawca zobowiązuje się do dostawy na rzecz Zamawianego oleju
napędowego przystosowanego do niskich temperatur.
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5. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia osobom trzecim.

IV. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2014r.

V. Zamówienia częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

VI. Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

VII. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje
zawarcia umowy ramowej.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia warunków oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu.

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 taki obowiązek;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania niniejszego zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
e) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy P.z.p..

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust.1
ustawy P.z.p wszyscy Wykonawcy powinni złożyć oświadczenie, o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu - zgodnie z treścią załącznika nr 2

3. W celu potwierdzenia spełniania warunku w zakresie dysponowania potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia Wykonawcy
zobowiązani są przedłożyć oświadczenie, o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu –
zgodnie z treścią załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

4. W celu potwierdzenia spełniania warunku w zakresie posiadania niezbędnej wiedzy
i doświadczenia Wykonawcy zobowiązani są  przedłożyć „Wykaz wykonanych dostaw
w okresie ostatnich trzech lat” przed upływem terminu składania ofert wraz z dokumentami
potwierdzającymi, że roboty te zostały lub są wykonywane należycie – według wzoru
stanowiącego załącznik nr 5, spełniając poniższe warunki:

a) wykonanie min. 3 dostaw, których przedmiotem była realizacja dostaw paliwa o łącznym
okresie trwania 24 miesiące oraz łącznej wartości brutto 100.000,00 PLN;

Wykaz potwierdzający spełnienie tego warunku powinien zawierać wszystkie wykonane,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych  w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
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krótszy - w tym okresie, głównych usług , spełniające określone powyżej warunki.

Zaleca się, aby przedkładane dokumenty potwierdzające, że wykonane (lub wykonywane) przez
Wykonawców zadania, zawierały co najmniej:

- wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował
usługi, których dokumenty dotyczą,

- wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane były (są) zadania,

- wskazanie zakresu i wartości zadań,

- wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i ewentualnego zakończenia),

5. W celu potwierdzenia spełniania warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej
i finansowej. Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć dokumenty :

a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert  na kwotę min.50.000 zł     (w
przypadku Wykonawców wspólnie składających wniosek, dokumenty może przedłożyć
Wykonawca/cy spełniający niniejszy warunek)

b) polisę wraz z potwierdzeniem opłacenia składki, a w przypadku jej braku, inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (w przypadku Wykonawców
składających wniosek wspólnie, dokumenty może przedłożyć Wykonawca spełniający niniejszy
warunek) na kwotę min. 100.000,00 zł

Do przeliczenia wszystkich wartości finansowych określonych w niniejszym punkcie
a występujących w innych walutach niż PLN Wykonawca zastosuje średni kurs Narodowego
Banku Polskiego (NBP) opublikowany w dniu ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu.
Średnie kursy walut dostępne są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod
następującym adresem: http://www.nbp.pl/

6. 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 dokumenty dotyczące:
-zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
-sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia,
-zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu działania.

7. W celu potwierdzenia  braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy zobowiązani są
przedłożyć następujące dokumenty:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub
więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich)
– załącznik nr 3,

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej,  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób
fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (w przypadku wspólnego

http://www.nbp.pl/
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ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców
w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich);

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, 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, (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego
zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe
dokumenty dla każdego z nich),

d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, 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 składania ofert,

e) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4-8 ustawy P.z.p., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków, (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez
dwóch lub więcej Wykonawców we wniosku muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla
każdego z nich);

h) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2
pkt. 5 ustawy P.z.p., albo informacje  o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 6.

8. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

a) umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (tj. umowę konsorcjum lub
umowę spółki cywilnej – w przypadku Wykonawców prowadzących działalność w formie spółki
cywilnej). Wykonawcy składający ofertę wspólną powinni ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia w drodze osobnego
pełnomocnictwa lub w   umowie.

b) w przypadku oparcia się 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

c) w przypadku konsorcjów/wykonawców składających ofertę wspólną każdy z przedsiębiorców
tworzących konsorcjum składa oddzielnie: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
aktualne: odpis z KRS, oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy PZP, zaświadczenie
z ZUS i US. W odniesieniu do pozostałych dokumentów konsorcjum składa jeden wspólny
dokument. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22
ust. 1 ustawy może być złożone przez pełnomocnika

9. Dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez
Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
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a) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna
lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

b) Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język
polski

c) Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły:
„spełnia” (gdy dołączone dokumenty potwierdzają wymogi Zamawiającego) – „nie spełnia” (gdy
– z zastrzeżeniem zapisów art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p. – dołączone do oferty dokumenty nie
potwierdzają spełniania warunków lub brak jest tych dokumentów)

Zamawiający wykluczy Wykonawców, którzy nie złożą oświadczenia o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone
dokumenty będą zawierały błędy oraz Wykonawców, którzy nie złożyli pełnomocnictw,
z zastrzeżeniem: Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli
wymaganych oświadczeń i dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli
wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli
wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich
uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie
postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny
potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie
przez oferowaną usługę wymagań określonych przez Zamawiającego.

Zamawiający wzywa w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących
oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy P.z.p.

IX. Oferty składane przez wykonawców posiadających siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. VIII ust. 7 b) , c) , d) i e) 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;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

2. Dokumenty o których mowa w ust. 1 tiret 1 i 3, powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków. Dokument, o którym mowa w ust. 1)
tiret 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków. Jeżeli miejscu zamieszkania lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej  zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem.

3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby, lub kraju,
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w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

4. Dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych „za
zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
W przypadku złożenia dokumentu w formie kopii każda strona dokumentu musi być opatrzona
klauzulą: „Za zgodność z oryginałem”, w sposób umożliwiający identyfikację podpisu.
W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę/y
niewymienioną w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne
pełnomocnictwo. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

6. Zamawiający niezwłocznie wezwie Wykonawcę, który nie złożył jakiegokolwiek dokumentu
określonego w SIWZ lub złożył go w niewłaściwej formie, do złożenia go w wyznaczonym
terminie.

7. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów, lub złożenie dokumentu
niewłaściwej formie (np. niepoświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy
lub kopie) spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania lub odrzucenie oferty.

X. Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia.

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać
warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych
warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. VIII SIWZ.  Ponadto  Wykonawcy tacy
ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo
reprezentowania ich       w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
oraz załączają odpowiedni dokument o ustanowieniu Pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno
zawierać zapis o odpowiednim umocowaniu do reprezentowania w postępowaniu lub do
reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy. Pełnomocnictwo należy złożyć w
oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, których oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszą, są zobowiązani przed podpisaniem umowy o realizację
zamówienia przedstawić Zamawiającemu stosowną umowę, regulującą warunki współpracy
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zawierającą w swojej treści
minimum następujące postanowienia:

- określenie celu gospodarczego,
- określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych

podczas realizacji niniejszego zamówienia oraz ustanowienie Pełnomocnika do zawarcia
umowy z Zamawiającym,

- określenie czasu trwania konsorcjum uwzględniającego minimum okres realizacji
przedmiotu zamówienia oraz rękojmię,

- ustanowienie zasady solidarnej odpowiedzialności Wykonawców za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zamówienia, w tym za wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy,

- zapisy wykluczające możliwość przenoszenia praw i obowiązków stron umowy bez zgody
pozostałych uczestników.
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XI. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego
zamówienia publicznego.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza
SIWZ dokonywane będą w PLN.

XII. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wymagania podstawowe.
a) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
b) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
c) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
d) 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 prawny Wykonawcy (odpisu z
właściwego rejestru), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie
za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby
do tego upoważnione.

e) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej
z niniejszą SIWZ formie. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach,
Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczątki zawierającego co
najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby.

2. Forma oferty.
a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną

i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu
A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.

b) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszego
SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo,
maszynowo lub ręcznie pismem drukowanym.

c) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów
stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego,
maszynopisu lub uzupełnionych ręcznie dokumentów, przygotowanych na podstawie
załączonych do niniejszej SIWZ wzorów.

d) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe
zdekompletowanie.

e) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być
parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione
są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu
określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty
pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje niewymagane przez Zamawiającego (np.:
prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i
parafowane.

f) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej
przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez
Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące)
ofertę.

g) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii, natomiast w
przypadku pełnomocnictwa, w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej
SIWZ powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich
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zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona
przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub
więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego
status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

h) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości.

i) 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.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr . Nr 47 z dnia 8 czerwca  1993 r., poz. 211,
z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania
ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym
uczestnikom postępowania.

Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących m.in. ceny, terminu wykonania
zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca
winien złożyć na formularzu ofertowym.

j) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3. Zawartość oferty.
Kompletna oferta musi zawierać:
- Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załączonego do

niniejszej SIWZ.
- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na

podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ,
-  Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone na podstawie

wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ,
- Oświadczenie osoby fizycznej o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 1

pkt 2, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej
SIWZ,

- Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej, albo informację o tym, że
nie należy do grupy kapitałowej, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik
nr 6 do niniejszej SIWZ,

- jeśli dotyczy - pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia,

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych dostaw sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do
niniejszej SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy zostały wykonane
prawidłowo,

- stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie
wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru,

- pozostałe dokumenty i oświadczenia wymagane zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ.

Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem
ilości stron wchodzących w skład oferty.
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XIII. Wymaganie dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XIV. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie WIK Sp. z o.o. ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice,
pokój nr 8, w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 26 . 04 .2013 do godz. 10.00

2. Ofertę należy złożyć w dwóch nieprzezroczystych, zabezpieczonych przed otwarciem
kopertach (paczkach). Koperty (paczki) należy opisać następująco:

KOPERTA  ZEWNĘTRZNA:

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

Oferta na dostawę paliw płynnych

Nie otwierać przed dniem: 26 . 04 .2013, godz. 10.10

KOPERTA WEWNĘTRZNA:

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

Oferta na dostawę paliw płynnych

Nie otwierać przed dniem: 26. 04 .2013, godz. 10.10

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

XV. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie WIK Sp. z o.o. ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice, pokój
nr 2.

W dniu 26. 04 .2013r. o godz. 10.10

XVI. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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XVII. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej
oferty, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o
wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak
składana oferta tj. w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej, z dopiskiem
„ZMIANA”.

3. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania
zmian, zostaną dołączone do oferty.

4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad, jak wprowadzanie
zmian) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.

Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA”  lub „WYCOFANE”  będą otwierane w pierwszej
kolejności

XVIII. Tryb otwarcia ofert.

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.

2. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym
a) stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę;
b) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;
c) informacje dotyczące ceny zawarte w formularzu oferty oraz inne wynikające z art. 86

P.z.p.

3. Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole z postępowania przetargowego

4. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający
przekazuje im niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej w niniejszej SIWZ.

XIX. Zwrot oferty złożonej po terminie

W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę.

XX. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Podana w ofercie cena netto i brutto musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać
wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji
przedmiotu zamówienia.

2. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty.

3. Wyliczenie ceny winno być dokonane według następującego wzoru:
Co = (Cj Pb95 x 500 + Cj ON x 18500) + podatek VAT, gdzie:
Co – cena ofertowa,
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CjPb95 – oferowana cena jednostkowa netto etyliny 95 bezołowiowej,
CjON – oferowana cena jednostkowa netto oleju napędowego.
Zaoferowana cena jednostkowa zawiera w sobie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie
wszystkich czynności związanych z realizacją umowy, w tym również stały rabat, która dla 1
litra etyliny 95 bezołowiowej, oleju napędowego określona została wzorem:
Co = CP - N,
gdzie:
N – stały upust Wykonawcy na 1 litrze etyliny 95 bezołowiowej, oleju napędowego;
Co – zaoferowana przez Wykonawcę cena 1 litra etyliny 95 bezołowiowej, oleju napędowego;
CP - cena netto 1 litra etyliny 95 bezołowiowej, oleju napędowego z dn.4.01.2012r. oferowana

w sprzedaży detalicznej na stacji Oferenta.

XXI. Kryteria oceny ofert.

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
CENA OFERTOWA – 100 %
liczona wg wzoru:
C min
Co = (Cmin/Co) x 100 pkt
gdzie:
Co – cena ofertowa brutto badanej oferty,
Cmin – najniższa zaproponowana cena ofertowa brutto spośród ofert niepodlegających

odrzuceniu.

2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.

3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa
ilość punktów (z najniższą ceną).

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

5. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej 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

6. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.

7. Za ofertę najkorzystniejszą uzna się ofertę, która otrzyma maksymalną liczbę punktów
(biorąc pod uwagę ważne oferty). Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania
kryterialne przypisana zostanie odpowiednio proporcjonalnie mniejsza liczba punktów.

8. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
że zostały złożone oferty w takim samym stopniu spełniające wymagania określone w
każdym kryterium, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

9. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.

10. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
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XXII. Uzupełnienia oferty.

Stosownie do treści art. 26 ust. 3 P .z.p., Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w
wyznaczonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art.25
ust.1 P.z.p., lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art.25 ust.1 P.z.p, zawierające
błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie,
chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu lub konieczne
byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i
dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane
wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął
termin składania ofert.

XXIII. Tryb oceny ofert.

1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.
a) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem
treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

b) Zamawiający poprawia w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie,
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych

poprawek,
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

2. Sprawdzanie wiarygodności ofert.
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności

przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i
informacji.

b) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie
oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji oferta zostanie przez Zamawiającego
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) P.z.p.

c) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3) P.z.p.,
niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.

3. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.
a) Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie na podstawie analizy

dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z uwzględnieniem
uzupełnień z art. 26 ust. 3 i 4 P.z.p.

b) Zamawiający ponadto, zgodnie z art.87 ust. 2 pkt.3 P .z.p. poprawi omyłki polegające na
niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące
istotnych zmian.

c) Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę o poprawieniu omyłek, o których mowa
powyżej. W przypadku poprawek, o których mowa w punkcie 2. Wykonawca jest
zobowiązany poinformować Zamawiającego, w terminie 3 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia, o zgodzie bądź odmowie zgody na dokonane przez Zamawiającego
poprawienia omyłki.
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XXIV. Wykluczenie Wykonawcy.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z przedmiotowego postępowania.

2. Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia
stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 P.z.p.

3. Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z
niniejszego postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę Wykonawcy
wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

XXV. Odrzucenie oferty.

1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 P.z.p.

2. Informacje o ofertach odrzuconych Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom,
którzy złożyli oferty zgodnie z treścią art. 92.ust 1 pkt 2) P.z.p.

XXVI. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania.

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie
wyłącznie zasady i kryteria określone w niniejszej SIWZ.

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą.

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców,
którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko,
siedzibę albo miejsce 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;

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne;

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w
sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o
których mowa powyżej w ust.3 pkt.1, również na stronie internetowej oraz w miejscu
publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

5. Wybranemu Wykonawcy, odrębnym pismem zostanie wskazane miejsce i termin
podpisania umowy.

6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych.
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XXVII. Unieważnienie postępowania.

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach
określonych w art. 93 ust. 1 P.z.p.

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

- ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne (w
przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert)

- złożyli oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - (w przypadku unieważnienia
postępowania po upływie terminu składania ofert)

XXVIII. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie
niniejszego zamówienia.

1. Zamawiający, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, powiadomi na piśmie o
wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

2. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.
Treść przyszłej umowy Zamawiający określił we „wzorze umowy”, stanowiącym załącznik do
niniejszej SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od
zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą (z najniższą ceną) spośród
pozostałych ofert.

3. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia
umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą (z najniższą ceną) spośród
pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

4. Zgodnie z art. 139 i 140 P.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
a) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
b) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy P .z.p. nie

stanowią inaczej;
c) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do

informacji publicznej;
d) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem

zawartym w ofercie;
e) jest zawarta na okres wskazany w treści niniejszej SIWZ;
f) podlega unieważnieniu:
- jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 P.z.p.,
- zgodnie z art. 140 P .z.p. - w części wykraczającej poza określenie przedmiotu

zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ.
5. Zamawiający przewidział zmianę ( aneksowanie ) umowy w stosunku do treści oferty na

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy zgodnie z zapisem wzoru umowy na
przedmiotowe zadanie.

6. wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania pod rygorem
nieważności formy pisemnej w postaci aneksu.

7. Wykonawca, który prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością, w przypadku, gdy wartość umowy przekroczy dwukrotnie wysokość
kapitału zakładowego takiego Wykonawcy, najpóźniej w dniu podpisania umowy jest
zobowiązany dostarczyć uchwałę zgodnie z postanowieniami art. 230 Kodeksu spółek
handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037z 2000 r.) lub wypis/odpis umowy spółki,
zezwalający na zaciąganie takich zobowiązań.
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XXIX. Środki ochrony prawnej

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 P.z.p przysługują środki ochrony prawnej w zakresie odwołania
i skargi określone w dziale VI P.z.p.

XXX. Wyjaśnianie i zmiany treści SIWZ

1. Wyjaśnianie treści SIWZ
a) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić
wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 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.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa
powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnienia albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na
bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej.

b) Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym
doręczono SIWZ. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła pytania. Informacje
o zadanych pytaniach i treść wyjaśnień Zamawiający opublikuje na stronie internetowej.

2. Zmiany w treści SIWZ
a) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania

ofert zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający
przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał niniejszą
SIWZ, a także zamieści na stronie internetowej, na której został opublikowany SIWZ.

b) Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,
Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych.

c) Jeżeli zmiana treści SIWZ będzie istotna, w szczególności dotyczyć będzie określenia
przedmiotu, wielkości, zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w
postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, Zamawiający przedłuży termin składania
ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian.

d) 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.

e) O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich
Wykonawców, którym przekazał niniejszą SIWZ, informacje o przedłużeniu terminu
składania ofert zamieszcza na stronie internetowej, na której została opublikowana SIWZ.

f) Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

XXXI. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

2. Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyższych dokumentów faksem lub drogą
elektroniczną. 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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3. Dni pracy Zamawiającego: poniedziałek-piątek w godzinach 8
00

-15
00

.

4. Osobom, uprawnioną przez Zamawiającego, do porozumiewania się z wykonawcami, jest:
p. Mieczysław Cierżniak tel. 690963927

5. Za skutecznie wniesione będą uważane tylko te informacje, które dotrą do Zamawiającego
a podany w SIWZ numer faksu i adres.

XXXII. Wykaz załączników dołączonych do niniejszej SIWZ.

Załącznikami do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są następujące
wzory:
1) załącznik nr 1- Formularz ofertowy;
2) załącznik nr 2 - oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków w oparciu o art. 22 ust. 1

ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
3) załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie

art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
4) załącznik nr 4 - oświadczenie osoby fizycznej w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo

zamówień publicznych;
5) załącznik nr 5 - wykaz wykonanych dostaw;
6) załącznik nr 6 – oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej.


