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w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

PRZETARG U N I EOG RAN ICZONEGO

o wartości rnniejszej niż kwoty okręślonę w przepisach wydanych na podstawię art'l1 ust.8

ustawy z dnia 29 stycznia'ooo,l; 
, 
Prawo zamówięli publicznych

onałowego w łacznei ilości 165 000 litrów na sezonDostawa oleiu opałowego w'i
grzewcuy ?A1312il3,4

Podstarva prawna:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznęgo prowadzone jest na podstawie przepisów
ustaiły z dnia 29 styczrria 2004 r' Prawo zamÓwień publicznych (t. j. Dz. U' zŻ0l0 r' Nr 1 l3,
poz' 759 ze zm.), zrvanej w dalszej części Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia
w skócie,, ustawą p.z.p.'' lub ,, Pzp'' oraz aktów Wykonawczyclr do tej ustarvy.
Do czynności podejmowanych przęzZamawiającego i lłykonawców w postęporł,aniu

o udzielenie zamÓwięnia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 t. Kodeks
C1wilny ( Dz. U. nr 16, poz. 93, zpóźn. zmianarni), jeżeli przepisy ustawy Prarvo zamówień
publicznych nie stanowią inaczej .

Miejsce publikacji ogloszenia o.p^rąetąłgu i _. ^ l ł i. ł łr .,'l-
Biuletyn zamowienjrublicznych Nr. 't':ł.{JV.{'.9..;.i.v|1 z.dnia .{.|.ł.1.V#.i*yłii r.
Strona irrtemetowa Zamasłiającego * rłrłr,v..bip.gozd.pl dnia . .1*.:i{.ł;..{.Y.{l.i' r.

Tablica ogłoszeń w mięiscupub|icznie dostępnym w siedzibie
Zamawiającego dnia .dł'.U'Y. i..il'9' J5 r.









Jeżeli wykonawca rna siedzibę lub miejscę zamieszkania poza tery"tCIriurn Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 i 3 składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
potwierdzaj ące odpowiednio, ze :

a) nie otłvarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadlości,
b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, albo że uzyskał przewidziane prawem

zwolnienie. odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu'

Dokumenty, o których mowa w lit' a powinny być wystawione nie wcześniej niz 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofęrt. Dokumenty, o których mowa w lit. b powinny być
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upĘwem terminu składania ofert.

Jeżeliw kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyzej' zastępuje się
je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, rvłaściwym organem
sądo'rłym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkąnia* wystarvione z odpowiednią datą wynraganą dla tych dokumentów.

C. W celu wykazania spe}nienia rł,arunku udziafu w postępo\ryaniu dotyczącego braku
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w;'konarvcy
w okolicznościach, o których mowa w afi. 24 ust.2 pkt.S ustawy Pzp naleĘ złozyć
następujące dokumenĘ w formie oryginafu lub kserokopii pośił'iadczonych za zgodność
z oryginałem ptzęZwykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu
reprezentacji.

l. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24
ust.Z pkt. 5, albo informację, o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej
(zal. nr 4 do SIWZ );

1V nrzvpądku oferfv skladanei .p rzqł_rvykonawęów ubiesa i acvch si e wsnó Inie
o udzielenie zamówienia publicznego. dokumentv pofwierdzaiące. ze rwkonawca nie
nodlega wvkluczeniu sklada każdv z wvkonawców oddzielnie.

Wykonawca powoĘący się przy wykazylvaniu spełnienia warunków udziału w
posępowaniu n* wiedzę i doŚwiadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania
zamówienia lub zdolności finansowe innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji
części zarnówienia, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp zobowiązany jest
udowodnić zamawiającemu, iz będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienią w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie innych podmiotow do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobÓw na okres korzystania z nich przy
wykon1łvaniu zamówienia.
Jezeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. ?2 ust"l Pzp
polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust'2 b Pzp, a
podmioty te będą brĄ udział w realizacji części zamówienia, zamawiaj ący Żąda
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentÓw dotyczł*ych tegopodmiotrł
w zakresie wymaganym dla rłykonawcy. Postanowienia dotyczące podmiotów, htóre mają
siedzibę lub miejsce zarnieszkania poza granicami Rzeczpospolitej stosuje się odpowiednio.

D. Inne dokumenty wym a gane pYzez Za marv iaj ą cego :

1. Pełnomocnicfwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązan w imieniu
Wykonawcy, o ile nie wynikają z przepisó* pri*a lub innych dokumentów;

2. Korrrunikat producenta stwierdzający aktualną cenę netto lm' oleju opałowego lekkiego
na dzień 23.09.20i3r.



E. Postanowienia dotyezące wnosuenia oferĘ wspólnej vrząz dwa lub łvięcej podmioty
gospodarcze ( konsorcj a/sp. cyrvilne) :

1. Ponadto w przypadku wykonalvcow ubiegających się rvspólnie o udzielenie zamówienia
publicznego, do oferty musi byc załączony dokument ustanarviający pełnomocnika
WykonawcÓw występujących wspÓinie do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzięleJde zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zar.varcia umo\ły
w sprawie zarnÓwienia. Przyjmuje się, Źe pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje
pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii'

2. JeŻe|i ofeńa Wykonawców, którzy złoŻyliją wspÓlnie zostanie rłybrana, przed
podpisaniem umowy Wy'konawcy muszą przedstawić umowę regulującą ich
odpowiedzialność i współpracę.

3. Wykonawcy_wspólnie ubiegający się o udńelenie zamÓwienia ponoszą solidamą
odpowiedzialność za wykonanie urnowy.

.. YrI.INFORMACJE o sPosoBIE P0ROZUMIEWANIA sIĘ ZAMA1ryIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZBKAZYWANIU OSWIADCZEN LUB
D0KUMENTÓW, A TAKZE WSKAZANIE osÓB UPRAWNIONYCH D0
POROZUMIEWANIA sIĘ Z WYKONAWCAMI:

1. Niniejsze postępou,anie jest prowadzone w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zarnÓwienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz

informacje zamawiający i xykonawcy prz*kazują pisenrnie lub faksem , z zastrzeżeniem
pkt.3.

3. Fomra pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń
i dolarmentów potwierdzających spełnianie warunkÓw udziału w postępowaniu,
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie plzęzoferorvany przedmiot
zamówienia wymagan określonychprzezzamawiającego, oświadczeń o braku podstaw
do wykluczenia, listy podmiotów nalezących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust.2 pkt. 5 informacji o t1tn' ż* wykonawca nie nalezy do grupy kapitałowej
oraz pełnomocnictwa'

4. Jezeli zamawiający lub wykonawca przekaĄe oświadczenia, wnioski, zawiadonrienia oraz
informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezrł:łocznie potwierdza fakt ich
otrzYmania.

5. Donrnięrnywa się, iż pismo rłysłane przęzzamawiającęgo na numer faksu podan y przez
wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umozliił'iĄący zapoznanie się wykonawcy* zkeścią pismą chyba że wykonawca wezwany ptzez zamawiającego do potwierdzenia
otrzymania ośryiadczęnia, wniosku' zawiadomienia lub informacji w sposób określony
w pkl. 4 oświadcryo iż ww. wiadomości nie otrzymał.

6. Korespondencję związaną z niniejsrym postępowaniem, należy kierować na adręs :

Zespót Ekonomiczno Administracyjny
Szkól w Goździe

' ul. Radomska 7
26 _634 Gózd
FaIłs: 48 320-23-57

7. osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: Pan Drab JÓzef

-Tel. 4832A-%-157, godz.7.30- 15.00 
. 

-- 
1

vln. oPIs sPosoBU UDZIEI,ANIA wYJAśNlrŃ TREŚCI SIWZ:
L. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z pisemną prośbą * wnioskiem

o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie , nie pózniej jednak niŻ
2 dni ptzed upływem terminu składania ofert, na piśmie na zadane pytanie, przesyłając
treśĆ pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką
informację na własnej stronie internetowej wvw'bip.gozd.pl - pod warunkiem, ze wniosek
o wyjaŚnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie pózniej niż do końca dnia,
w którym upłpva połowa wyalaczonego terminu składania ofert '



2. Jeśli wriosek o wyjaśnienie treści slwz wpłynął po upływie terminu składałria *niosku,
o którym mowa w pkt. 1 lub dotyczy udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może
udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpaznania.

3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu
rvyjaśnienia treści SIWZ

4' Jeieli w wyniku zmiany treści sIwZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu
jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzęnie zmian w ofęrtach, zamawiający
przedfuĘ termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców 

' 
którym przekazano

SIsfZ oraz umieści taką informację na *'łasnej stronie intemetowej u'rvw.bip.gozd'pl .

Ix. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:
Zamawiający nie \.vy-maga wniesienia wadium .

x. TERMIN zlvIĄzANIA OFERTĄ:

1" Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przęz 30 dni . Bieg tęrminu
t.

związania ofertą roąoczyna się wraz z upłpvenr terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego mozę przedłuzyó tennin

związania ofertą ztym że zamawiający moze tylko raz, co najmniej na 3 dniprzed
- upł}riłem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o rvyrażenie zgody na

przedłuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dfuzszy niż 60 dni.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OSERT;

1. oferta musi być sporządzona z zaclrowaniem formy pisemnej pod rygorem niewazności.
2. oferta wTaz z załącznikami musi byÓ czy'telna.
3. o&rtawrazzzałącznikami musi byó podpisana pmęz osobę upoważnioną do

reprezentowania wykonawcy' Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do
oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez rvykonawcę.

4. Jezeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to
pe}nomocnictwo to musi w swej treŚci jednoznacznie wskazywać uprawnienie do
podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złoŹone
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałern.

5. oferta wrazzzałącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Kazdy dokument
składający się na ofertę sporządzony w innym języku niz język polski winien byÓ złozony
wTaz,z.tłumaczęniem na język polski, poświadczonym przęz wykonawcę. W razie
wątpliwości uznaje się, iz wersja polskojęzyczna jest wersją wiązącą .

6. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złozone w oryginale lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

7.Zalecasię, by kazda zawierająca jakąkolwiek treśÓ strona oferty była podpisana lub
parafowana przezwykonawcę. Kazda poprawka w treści oferty, a w szczególności kaŹde
przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorern, etc

' powinny być parafowane przez Wykonawcę.
8. Zaleęa się, aby strony ofęrty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.

W treści oferty wirma byó umieszczona informacja o ilości stron.
9.Zalecasię przy sporządzeniu ofe*y skorzystanie z wzorów ( fomrularza oferty,

oświadczeń) przygotowanych przęz,zamawiającego' Wykonawca mOhprzed$awić ofatę
na sr.voich formularzachzzastłzeŻeniem, że muszą one zawierać rvszystkie inlormacje
określone przęz zamawiająeego w przygotowanych wzorach.

10. W p''ypudku, gdy inform*..1* 
'u*u'te 

w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozurnienil"l przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej ko'nkrrrencji, co do ktÓrych
wykonawca zastfzega, żę nie mogą być udosĘniane innym uczestnikom postępowanią
muszą być omaczone klalrzulą ,, InformĄe stanowiące tajemnicęprzedsiębiorstwa
w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.-o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji ( Dz. |J. z2003 r. nr l53 poz.1503 ) ,, i dołączone do oferty, zaleca się, aby
były trwale, oddzielone spięte. Zgodnie z tym przepisern przez tajemnicę przedsiębiorstwa



rozumie się nisujawnione do wiadomości publicznej informacj* t*chniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające rvartość
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania
ich poufności.

ll.Wykonawca ponosi wszelkie kosfiy związane z przygotowaniem i złoŻęniern oferty.
!2.ZŁoŻęnię więcej niż jednej oferty lub złozenie oferty zawierającej propozycje alternatyr,vne

spowoduje odrzucenie wszystkich ofeń złozonych przez wykonawcę.
l2'Wykonawca wskaze w ofercię tę częśĆ zamÓwięnia" której wykonanie pou,ierzy

podwykonawcom.
13. Na ofertę składają się:

a) formularz ofeĘ ( zał. nr 1 do SIWZ).
b) oświadczenie_Wykonawcy ospełnieniu.warunków udziału w postępov,anju, o których

mowa w art.22 ust'1 ustalvy Pąp, wg załączonego wzoru { zał' nr 2 do SIWZ ).
c) wazna koncesja na obrót paliwami ciekłi"rni
d) oświadczenie rłrykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

'' zpowodu niespełnienia warunków, o ktÓrych mowa w art' 24 ust.1 ustawy Pzp
{zał' nr 3 do SIWZ).

e) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
vystawiony nię wczeŚniej niŻ 6 miesięcy przed upłylvem terminu składania ofert.

f) al"tualne zaświadczęnie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Że
wykonarłaa 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 CIrganu. * l,vystawione nie
wcześniej niz 3 miesiące przed uplywem terminu składania ofert'

g) lista podrniotÓw należących do tej samej grupy kapitałowej, co wykonawca albo
informacja o tym, ze wykonawca nie nalezy do grupy kapitałowej( zał' nr 4 do SIWZ)

h) parafowany praez $/ykonawcę wzor umowy z w1'korzystaniem załącznika nr 5 do sIwZ.
i) Komunikat producenla strvierdzający aktualną cenę netto 1m3 oleju opałowego lekkiego

na dzień 23.09.2aBr
j) dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji

wykonawcy, a jezeli wykonawcę reprezenfuje pełnomocnik _ takze pełnomocnictwo,
określające zakres umocowania podpisane ptzez osoby uprawnione do reprezentowania
wykonawcy.

k) jeżeti wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamięszkaniapazaterytorium
Rzecąospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o ktÓrych mowa w pkt. e, składa
dokument lub dokumenty zgodnie z zasadą wskazaną w rozdziale VI ppkt.B niniejszej
specyfikacji..

xII. MIEJSCE oRAz TERMIN SKŁADANIA OFERT:

. r. oferly musą być złozone w siedzibie Zamawiającegs w GoŹdzie przy ul. Radomska 7
- pokój nr 102, w terrninie do dnia 25.09.2013 roku do godziny 10:00 .

2. ofertę naleŻy umięścić w zamknięĘrn opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie
zawartości bez uszkodzęnia tego opakowania. opakowanie winno być oznaczone nazwą
(firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zespoł Eko*aniczno '

Administracyjny Szkół w GoŹdzie ul. Radomska7,26 _ 634 Gózd oraz opisa:re:

na2nwa ( firma) Wykonawcy
adres Wykonawcy

Zespół Ekonorniczno Administracyjły Szkół w Goździe
ul. itadomska7 26 -634 Gózd

,, Dostawa oĘu opałowego włącznei ilości 165 000 litrów na sezofl gtzewczy 2013/2014 ,,

Nis otlYierać nrzed dniem 25'09.2CI13 r.. codz. 10: 15



3'Oferta otrzymana przez Zamawiającsgo po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie
zrvrócona wykonawcy bez otwierania'

4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej
oferty pod warunkiem, ze ZamavłiĄący otrzyma pisemne zarviadomienie o wprowadzeniu
zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być
złożone wedfug takich samych zasad, jak składna ofęrta tj' w kopercie odpowiednio
omakowanej napisem ,, ZMIANA''. Koperty oznaczone,,ZMIANA'' zostaną otwańe pruy
otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził arriany i po strvierdzeniu poprawności
procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert rłycofać się z
postępowania poprzez złoŻęnie pisemnego powiadomienia, wedfug tych samych zasad jak
wprorvadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie,, WYCOFANIE". Koperty
oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu
poprawności postępor.vania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na
kopercie wycofanej oferty. Koperty z ofertami rvycofbnymi nie będą otwterane.

XIII. MIEJSCB ORAZ TA,RMIN OTWARCIA OF'ERT:

l"" otwarcię ofert nastąpi w siedzibie Zarnawiającego przy ul. Radomskiej 7, w Gożdzie,
w pokoju nr i05, w dniu 25.09.2013 r. o godzinie 10:15.

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamieruaprzeznaczyć
na sfi nansowanie zamówienia.

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nszry( firmy) , adresy wykonawców,
informacje dotyczące ceny 

' 
terminu wykonania zamówienia, warunkÓw

płatności zawartych w ofertach.
4. otwarcie ofeń jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofeń.

W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle
rvykonawcy inforrnację z otwarcia ofert na pisenrny wniosek wykonawcy .

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CEI.{Y I UPUSTU :

l. Cenę za wykonanie przedmioru zamówienia nalezy przedstawić w,, Fornrularzu
ofertowym ,,, (stanowi ąeym załącznik nr 1 ) do niniejszej specyfikacji . Wykonawca
winien olceślić wartość poszczególnych pozycji oferty wg. wskazówek określonych
w formularzu .

2. Kazdy wykonawca określa cenę na podstawie cen producenta z dnia 23.09.2013 r.
3. Wysokość upustu pozostaje niezmienna przez okes oborviązywania unrowy.
4. Wykonawca uwzględniając wszys&ie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji

Istotnycb Warunków zamówienia, powinien w cenie ofer1y ująó wszelkie koszty niezbędne
dlaprawidłowego i pełnego wykonania przedmiotrr zamÓwienia oraz uwzględnić inne
opłaty i podatki .

5. W1łlagrodzenie brutto zarealizację całego zamówienia podane lv ofercie ustalone ma
zostaó w oparciu o zakres podany w SIWZ.

6. Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe powinny być liczone z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.

xv. oPIs KRYTEzuÓw, rrÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIEErĘ ,'
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE oFERTY, WRAZ Z PODANIEM zANcźłnNlł
TYCH KRYTERIÓw l sPosoBU OCENY oFBRT:

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierorvał kryterium
ceny brutto zarea\izację przedmiotu zamówienia obliczonej przez Wykonawcę zgodnie
z obowiązującymi przepisamiprawa i podanej w., Formularzu oferlowym !' ( zał. nr l )



Lp. Kryterium
zasadnicze

Opis Waga- udział
w cente

I Cena oferty Cena oferty ( z podatkiem VAT) za realizację
przedmiotu zamówięnia, na którą powinny składać
się wszelkie koszty ponoszone Dtzęz wvkonawcę.

100%

2. Zamawiaj ąey ze najkorzystniejszą uzna ofertę, ktÓra nię podlega odrzuceniu oraz uzyska
największą liczbę punktÓw przyznanych w ramach ustalonego kryterium.

3. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest okeślonej rvadze kryterium w %.
4' Uzyskana|iczbapunktów w ramach kryteriurn zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po

Przecinku,
5. Przymawanie ilości punktów poszczególn1'm ofertom odbywać się będzie wg następującej

zasady: 
cena brutto najnieszej zaproponowanej oferty

ticzbapunktórv= ;;;;;ffiil;;il;---__"" -x 100

XVI. UDZIELBNIE ZAMOWIENIA

1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpou'iada wsrystkim
lvyrnaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej specyfikacji i została ocęniona
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikadi
Istotnych Warunkó w zam ówien ia kryteria wyboru.

2. o odrzuceniu ofert(_y) oraz rłyborze najkorzystniejszsj oferty, zamawiający zawiadomi
niezwłocznie wykonawców, którzy złozyli oferty w przedmiotow}m postępowaniu,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. Ńiezivłocmie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców,
ktorzy złoiryli oferty w przedmiotorvym postęporvaniu oraz zamieści informacje,
określone * art.92 ust.t pkt.l Pzp ( zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty)
na własnej stronię internetowej rłr'vw.bip.gozd.pl i w swojej siedzibie na ,,Tablicy
ogłoszeń''

4. Do wykonawcy' którego oferta zostanie rł1brana, zostanie *ysłana dodatkowa informacja
o miejscu i terminie zawarciaumowy .

5. Zamawiaj ący ta\Wzęumowę w sprawie zamówięnia publicznego w terminie nie krótszym
niz 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli
zawiadgmienię to zostało przesłane w sposób określony w art'Ż7 ust'2, albo 10 _ dni
_ jeżeli zostało przesłane w inny sposób, zzastrzeŻeniem art. 94 ust.2 pkt 1 lit. a) oraz pkt 3

lit. a . ) oraz art. 183 ustawy Pzp
6. Jezeli Wykonawcą którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umo}vy

w sprawie zamówienia publicanego lub nie wnosi w}'maganego zabezpieczenia nalez1.tego
wykonania umowy' Zamawiający może wybrać o{brtę najkorzystniejszą spośrod
pozostĄch ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba Że zachodzą
przesłanki, o ktorych mowa w ań. 93 ust'1 ustawy'

xYn' INFORMACJE o FORMALNOŚCIACH,JAKIE PowINry ZosT4C
DOPEŁNI0NE Po lvYBoRzE oFERTY w CELU ZAwARclł"Tnło\14['
w SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu rv ań.23
ust'l ustawy Pzp) - zamawiający przed podpisaniem umowy zaząd* złozenia urnowy
regulującej współpracę Ęch wykonawców .



XVIN. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO
WYKONANIA UMOWY:

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia .

xlx.IST0TNE nLA sTRoN P0STANo1VIENIA, KTÓRE ZosTANĄ
wPRowADuoNE Do TREśCI ZAWIERANEJ UMowY W sPRAwiE
ZAMÓWIBNIA PUBLICZNEGO, oGoLNE WARUNKI UMowY AI.B0 wZoR
uM0lffY, JEZELI ZA1IIAWIAJACY IVYMAGA on wYKoNAwCÓw, ABY
zAwARL z NIl\{ Und0wĘ 1ry SPRAWIE zAMowIENIA PI"IBLICZNEGO NA
TAKICH WARUNKACH:

1. Istotne postanowienia umowy określone zostały w załączonym wzorze umowy
(zał, nr 5 do SIWZ) .

2. Cena brutto za 1 litr oleju opało}Yego ustalona w wyniku postępowania przetargowego
,. będzie obowiąąłł'ała prz.v pierwszej dostarvie.

3. Na dostarczony olej opalorty Wykonawca udziela stalego upustu od eeny producentn.
{' W dostawach realizowanych wterminach pómiejszych Zamawiający przewiduje

mozliwośó aniany treści umowy zgodnie zart.144 ustarvy p.z.p.r'v zakresie zmiany
'*-.l: cen. Nięodzo\ł1lyrn warunkiern do zrniarry cen jest zmiana cen przez producenta lub

akcyzy ustalonej pftez organy państrvowe, publikowane na stronach intemetowych
producenta na dzień realizacji dostauy oleju do Zamawiającego . Każdorazowa znriana
cen wymagaó będzie podpisania aneksu do zawartej umo!\Y '

5. Aneks do umowy wynikający z konieczności zmiany cen sporządza Wykonawca,przy
czym Zamawiający bokonujó sprawdzenia prawidłowości na podstalvió dokumentbw'
załączonych do ANEKSU .

ó. Dostawca do składanej Faktwy dołączy dokument stwierdzający zmianę ceny
u producenta, i o taką kwotę obnizy lub podwyŹszy cenę sprzedazy jednego litra oleju
opałowego.

xx. POUCZENIE o śnonxłCH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJACYCH
wYKoNAwcY w TOKU POSTĘPOWANIA
o UDZIELENIE ZAMÓ\pIENIA :

1'Wykonawcy,aźakże innemu podmiotowi, jezeli ma lub nriał interes w uzyskaniu danego
zamówięnia oraz poniósł lub moŻe ponieśÓ szkodę w w1łriku naruszenia przez* zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180
ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia Ż004r. Prawo zamórvień publicznych ( t. j. Dz. U. z 20l0 r.

nr l 13, poz' 759 ze zm.) przysłnguje odwołanie wyłącznie wobec czynności:
l) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału i.v postępowaniu;
2) wykluczenia odwołTJąc9qo z postępCIwenia o udzielenie zamórvienia;
3) odrzucenia ofeńy odwołującego.

. 2. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odrvołania poinformować
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej ptzel. niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawię ustawy" na które nie
przysfuguje odwołanie ań. 180 ust.2 ustawy Pzp.

---
,*XXI. Zamawiający nie będzie udzielal zaliczek na poczet wykonania zamówienia ( art.

15Ia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych)

xxl. opis części zamówienia' jeżeli Z*rnawiający dopuszcza skladanie ofert
częściowych :

Zamawiający nie podzielił zamówienia na części w zrviąkir z czymnie dopuszcza składania
ofert częściowych .



xxnr.Informneja o przewidywnnyck zamówieniacb uzupelniających' o kiórych mo}Ya
wań.67ust. 1pkt6i7lubart. 134ust.6pkt3i4ustarvyp.z.p.jeżeliZamawiający
przewiduje udzielenie takich zamórvień

Zamawiający nie przewiduje moŻliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

XXIV. Opis sposobu przedstawienia ofert warianfowycb oraz minimalne warunki,
jakim muszą odpowiadać oferfy wariantowe, jeżeli Zamawi*jący dopuszcza ich
skladanie r

Zamawiająoy nie dopuszcza składania ofbrt wariantowych .

xxv. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną:

Zamawiaj ący nie dopuszcza porozumier'vania się drogą elektroniczną.

xxvl. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między Zamawiającym a Wykonarvcą:

Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych
polskich.

xxwl.Informacja na t€mat aukcji elektronicznej :

Zarnawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elęktronicznej na podstawie art" 9l b
ust.l ustawy p.z.p.

xxYrl. Informacja o wysokości rrvrotu kosztórv udzialu rł postępolvaniuo jeżeli
Zamarviający przewiduje ich zxvrot :

Zamaurtający nie przelviduje zrłrotu kosztów udziału w postępowaniu.

xxlx' żądanie wskazania pnęzlVykonawcórv w ofercie części zamówienia, których
w.vkonanie powierzy podrvykonawcom :

Zamawiający Żądawskazania ptzez Wykonawcę, w ofercie części zamówienia, ktÓre
Wykonawcapowierzy Podwykonawcom' Brak informacji w tej sprarvie będzie oznaczał,
iż Wykonawca nie zamięrza powierzyć Żadnej części zamórł'ienia podwykonawcom'

Xxx. określenie części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonarvcom;

Zamawiający nie określił, która częśĆ zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.

xxx. Dodatkowe postanowienił :

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje podpisywania innych dodatkorłrych umów, porozumień niż
Umor.va z wykonawcą który zostanie wybrany w niniejszyrn postępowaniu.

Łalącznikami do SIWZ są :

l ' Załącmik nr l - Formularz oferty,
2.Załąezntkw2 _ oświadczenie, zgodnie zart'zŻ ust.l ustawyl -\
3. Załącznik nr 3 - oświadczenie, zgodnie z art.24 ust.l ustawy, i'

4. Załącarik nr 4 _ Listapodmiotów naleŹących do tej samej grupy kapitałowej
5.Załącmik nr 5 - Projekt umo\ły'

Gózd' dnia 12'09'2afi r' 
zATwIERDzoNA


