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ROZDZIAŁ I. Nazwa oraz adres zamawiającego
Nazwa:
Gminny Zespół Oświaty
Adres:
ul. Rynek Piastowski 10
97-340 Rozprza
Telefon:
(0-44) 615-89-00
Telefaks:
(0-44) 615-89-00
REGON:
590420593
NIP:
771-16-89-471
e-mail
gzo@rozprza.pl
ROZDZIAŁ II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907
z późn. zm.) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art.
39 - 46 cyt. ustawy).
ROZDZIAŁ III. Opis przedmiotu zamówienia
Uwaga:
Wszelkie informacje dotyczące podjętych przez zamawiającego czynności w związku
z niniejszym postępowaniem będą umieszczane na stronie internetowej www.bip.rozprza.pl
Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa, środkiem transportu wykonawcy, oleju
opałowego lekkiego w ilości szacunkowej 204 000 litrów do szkół zlokalizowanych na terenie
Gminy Rozprza. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie partiami do 10.000 litrów na
każdorazowe wezwanie.
CPV 09.13.51.00-5 Olej opałowy
Minimalne (zgodnie z Polską Normą PN-C-96024:2011) warunki, jakimi musi odpowiadać
dostarczany olej opałowy:
- gęstość w temperaturze 15° C (kg/m3), maksimum 860;
- temperatura zapłonu (°C), minimum 56;
- lepkość kinetyczna w temperaturze 20° C (mm2/s), maksimum 6,00;
- wartość opałowa (MJ/kg), minimum 42,6;
- skład frakcyjny do 250° C destyluje [% (V/V)], maksimum 65;
- skład frakcyjny do 350° C destyluje [% (V/V)], minimum 85;
- temperatura płynięcia (°C), maksimum -20;
- pozostałość przy koksowaniu z 10% pozostałości destylacyjnej [% (m/m)], maksimum 0,3;
- zawartość siarki [% (m/m)], maksimum 0,10;
- zawartość wody (mg/kg), maksimum 200;
- zawartość zanieczyszczeń stałych (mg/kg), maksimum 24;
- pozostałość po spopieleniu [% (m/m)], maksimum 0,01;
- wartość opałowa (MJ/kg), minimum 42,6.
Wykaz szkół oraz przewidywane szacunkowe zapotrzebowanie oleju opałowego w skali roku:
1) Szkoła Podstawowa w Rozprzy, ul. Szkolna 1, 97-340 Rozprza
max 40 000 l
2) Gimnazjum w Rozprzy, ul. Sportowa 12 A, 97-340 Rozprza
max 50 000 l
3) Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Niechcicach
ul. Częstochowska 27, 97-340 Rozprza
max 38 000 l
4) Szkoła Podstawowa w Milejowie, ul. Szkolna 12, 97-340 Rozprza
max 23 000 l
5) Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi, Nowa Wieś 84, 97-340 Rozprza
max 16 000 l
6) Szkoła Podstawowa w Straszowie, Straszów 70, 97-340 Rozprza
max 37 000 l
Razem: 204 000 litrów
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1. Wielkość i termin każdorazowej dostawy określi Zamawiający według bieżących potrzeb
składając Wykonawcy zamówienie telefonicznie lub faksem. Wykonawca zobowiązany jest
dostarczyć wymaganą partię oleju w terminie do 4 dni od daty zgłoszenia z zastrzeżeniem
zapisów rozdziału XIII siwz.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania przestrzegania przez Wykonawcę parametrów
oleju opałowego określonych w warunkach przetargu.
3. Dostawy oleju opałowego będą realizowane partiami, zgodnie z zamówieniem
na podstawie protokołu odbioru. Do każdej partii oleju opałowego Wykonawca dołączy
świadectwo kontroli jakości oraz zgodności wykonania z normami.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia wielkości dostaw w
stosunku do zapotrzebowania określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w
przypadku zaistnienia okoliczności na które Zamawiający nie ma wpływu np. niekorzystne
warunki atmosferyczne.
5. Zamawiający zastrzega, iż ma prawo nie wykorzystać w okresie realizacji umowy pełnej ilości
zapotrzebowania oleju opałowego określonego w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Wielkość zapotrzebowania powinna być traktowana jako szacunkowa.
Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez
Zamawiającego przewidywanej ilości oleju opałowego.
6. Dostawa oleju
następować będzie transportem Wykonawcy (autocysterna z pompą
dostosowaną do transportu oleju opałowego) na koszt i ryzyko Wykonawcy.
7. Zamówienia Zamawiający będzie składał Wykonawcy telefonicznie lub faksem.
8. W nagłych przypadkach korekta zamówienia będzie dokonywana telefonicznie.
ROZDZIAŁ IV. Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
ROZDZIAŁ V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków
O udzielnie 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.
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia.
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia.
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków:
1) Warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, zamawiający uzna
za spełniony w przypadku, gdy wykonawca przedłoży:
Aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym
zamówieniem tj. koncesję na obrót paliwami ciekłymi w zakresie objętym zamówieniem zgodnie
z art. 32 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz.U.2012.1059 j.t.).
Warunek zostanie spełniony jeśli wykonawca przedstawi aktualną decyzję wydaną zgodnie
z ustawą Prawo energetyczne koncesją na obrót paliwami ciekłymi z terminem ważności co
najmniej do dnia składania ofert.
2) Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia,
za spełniony w przypadku, gdy wykonawca wykaże i przedłoży:

zamawiający

uzna
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Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
dwóch dostaw oleju opałowego w ilości nie mniejszej niż 100.000 litrów każda (dostawa
realizowana na podstawie jednej umowy na rzecz jednego odbiorcy) w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem
dowodu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie- wg
załącznika nr 4;
3) Warunek dotyczący, dysponowaniem odpowiednim potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
4) Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Ocena spełnienia przez wykonawców ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana
w oparciu o informacje zawarte w złożonych wraz z ofertą oświadczeniach lub dokumentach na
zasadzie: spełnia/nie spełnia.
W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub
przez spółkę cywilną w celu łącznego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy powinni
ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne
pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze
wspólników.
Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego. Warunki określone przez Zamawiającego
mogą spełniać łącznie, z zastrzeżeniem oceny niepodlegania wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, w związku z czym każdy z Wykonawców musi samodzielnie
wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
Zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych wykonawca może polegać na wiedzy
i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia,
zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy,
zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w
stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda dokumentów
dotyczących w szczególności:
1. zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia,
3. charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
4. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
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ROZDZIAŁ VI. Oświadczenia lub dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz
niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych
I. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych należy przedłożyć:
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy Prawo zamówień publicznych wg załącznika nr 2.
2. Aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym
niniejszym zamówieniem tj. koncesję na obrót paliwami ciekłymi w zakresie objętym
zamówieniem zgodnie z art. 32 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo
Energetyczne (Dz.U.2012.1059 j.t.).
3. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, dostaw określonych w Rozdziale V punkt 2 niniejszej SIWZ, sporządzony
przez wykonawcę według załącznika nr 4 do SIWZ w zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy
zostały wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że te dostawy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie.
II. W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania na postawie art.
24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, należy
przedłożyć:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z 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,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert;
UWAGA: Zamawiający wymaga załączania do oferty przez wykonawców działających w
formie spółki cywilnej dwóch typów zaświadczeń z urzędu skarbowego o niezaleganiu z
podatkami: osobno dla wspólników w zakresie podatku dochodowego, osobno jako
spółka w zakresie podatku VAT.
4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, 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;
5. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich
zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania,
dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8 ustawy,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z
tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich
zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
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właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
6. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału
w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział
w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu
w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w punktach 1–5.
7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2–4 składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, 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,
8. Dokument, o którym mowa w pkt. 7 lit. a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w
pkt. 7 lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert.
9. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7, 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.
10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
III. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego które, należy przedłożyć:
1. Formularz oferty – wg załącznika nr 1 do SIWZ;
2. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej tj.: listę podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej
wg załącznika nr 5 do SIWZ;.
3. Do oferty należy dołączyć także, (jeżeli dotyczy):
1) w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której
będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy.
2) w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba, która nie jest wskazana we właściwym rejestrze
lub ewidencji działalności gospodarczej do reprezentacji podmiotu - pełnomocnictwo do
podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów
złożonych wraz z ofertą.
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UWAGA! Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów żądanych przez
zamawiającego, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3.
Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem i podpisane przez osobę właściwą do reprezentowania wykonawcy.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu,
gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej
prawdziwości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski
poświadczonym przez wykonawcę.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się
do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu.
W przypadku konsorcjum każdy z Wykonawców działających w konsorcjum musi złożyć pisemne
oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków, wykonawcy ubiegający się
wspólnie o udzielenie zamówienia mogą złożyć wspólnie.
Konsorcjum ma obowiązek ustanowić swojego pełnomocnika. Zamawiający będzie się
kontaktować z Pełnomocnikiem w sprawach dotyczących wszelkiej korespondencji oraz rozliczeń.
W przypadku składania oferty wspólnej (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze
wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej (wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie) musi złożyć dokumenty wymienione w Rozdziale VI punkt II i III.2 niniejszej
SIWZ. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne (łącznie).
Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy
dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń
woli każdego ze wspólników.
Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.
W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających dane w innych walutach niż
PLN Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku
Polskiego z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy
przeliczeniu wszelkich innych danych finansowych. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany
średni kurs NBP Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed publikacją ogłoszenia
o zamówieniu.
ROZDZIAŁ VII. Sposób komunikacji zamawiającego z wykonawcami
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faxem na nr (0-44) 615-89-00
lub drogą elektroniczną na adres gzo@rozprza.pl lub zamowienia@rozprza.pl z zastrzeżeniem, że
każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. Zamawiający żąda,
w każdym przypadku potwierdzenia otrzymania wiadomości.
2. Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Edyta Łukasik oraz Joanna Zając.
3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę domniemuje się, iż
pismo wysłane przez zamawiającego na ostatni znany numer faksu podany przez wykonawcę lub
adres e-mail zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z tym
pismem.
4. Wszelkie informacje dotyczące podjętych przez zamawiającego czynności będą umieszczane na
stronie internetowej www.bip. rozprza.pl
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5. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień treści SIWZ 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.
6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom pisemnie lub faxem
lub drogą elektroniczną, bez ujawniania źródła zapytania oraz umieści na stronie internetowej
www.bip.rozprza.pl
7. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert,
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób zmianę
przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych
warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej,
zamieszcza także na tej stronie.
8. W przypadku, gdy zostanie złożony do zamawiającego wniosek o udostępnienie do wglądu
protokołu wraz z załącznikami, zamawiający wyznaczy termin udostępnienia dokumentów
a wykonawca napisze oświadczenie z tej czynności.
ROZDZIAŁ VIII. Wymagania dotyczące wadium
W niniejszym postępowaniu zamawiający żąda wniesienia wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert (nie później niż do dnia
składania ofert do godz. 10:00) do wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 PLN.
2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
a. pieniądzu wpłaconym przelewem z rachunku bankowego wykonawcy na rachunek
bankowy zamawiającego w Banku Spółdzielczym Ziemi Piotrkowskiej oddział
w Rozprzy nr 12 8973 0003 0010 0000 0286 0003
Uwaga:
na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: Wadium – przetarg
nieograniczony na dostawę oleju opałowego dla szkół z terenu Gminy Rozprza
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c. gwarancjach bankowych,
d. gwarancjach ubezpieczeniowych,
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
z 2007r. Nr 42 poz. 275 z późn. zm.).
3. Wadium wniesione w innej formie niż pieniądzu wpłaconym przelewem należy przekazać
Zamawiającemu za pokwitowaniem.
4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium
w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne
tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał
taki przelew przed upływem terminu składania ofert (nie później niż do dnia składania
ofert do godz. 10:00).
5. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony a jego
oferta odrzucona. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego
wniesienia) zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych.
ROZDZIAŁ IX. Termin związania ofertą
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
ROZDZIAŁ X. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Wymagania podstawowe:
1) Oferta składana przez Wykonawcę musi być sporządzona w formie lub na druku
„formularza oferty” – wzór stanowi załącznik nr 1
2) Wszystkie załączniki do oferty powinny być ułożone w kolejności.
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3) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.
UWAGA:
Za podpis osoby uprawnionej uznaje się własnoręczny, czytelny podpis lub imienną
pieczątkę z parafą osoby upoważnionej.
5) Upoważnienie osób podpisujących ofertę 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 lub
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy
dołączyć upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty w formie oryginału.
6) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez
wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez wykonawcę w treści
zgodnej z niniejszą SIWZ.
7) Zamawiający wymaga, aby treść oferty była jednoznaczna i nie przedstawiała propozycji
alternatywnych.
8) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, zamawiający dopuszcza
złożenie czytelnego zapisu o treści pieczątki, zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy
(firmy) i siedziby oraz numer NIP.
9) Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek,
złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe
oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym
również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez
zamawiającego.
10) Wykonawca, składając ofertę, może zastrzec znajdujące się w jego ofercie informacje
stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Zastrzeżenie musi być dokonane przez złożenie oferty w dwóch częściach
opisanych, jako „część jawna oferty” i jako „część zastrzeżona oferty”. Wszystkie
strony „część jawna oferty” i jako „część zastrzeżona oferty” muszą być ponumerowane.
Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczącej ceny, terminu wykonania zamówienia,
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
11) Zmiana i wycofanie oferty:
 wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu
składania ofert;
 powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi zostać złożone
w sposób i formie przewidzianej dla oferty, z tym, że opakowanie będzie dodatkowo
oznaczone określeniem „zmiana” lub „wycofanie”. Do zmiany lub wycofania oferty
konieczne jest załączenie dokumentu stwierdzającego, że osoba podpisująca zmianę lub
wycofanie jest uprawniona do reprezentowania wykonawcy.
12) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi wykonawca.
13) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
2. Forma oferty
1) Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim i napisane pismem
maszynowym, za pomocą komputera lub ręcznie pismem wyraźnym, nieścieralnym
atramentem.
2) Wykonawca składający dokumenty w innym języku niż polski zobowiązany jest
do złożenia ich wraz z tłumaczeniem na język polski.
3) Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem
osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy.
4) Kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty muszą być potwierdzone
za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
5) Oferta musi być zapakowana w nieprzeźroczystą kopertę, zabezpieczoną przed otwarciem,
zawierającą następujące oznaczenie:
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6)
7)

8)
9)

Gminny Zespół Oświaty
Rynek Piastowski 10 a
97-340 Rozprza
Oferta w: przetargu nieograniczonym
Na: Dostawa oleju opałowego dla szkół z terenu Gminy Rozprza
Nie otwierać przed: 26.10.2015r., godz. 10.10
Na kopercie powinna znajdować się, w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu,
nazwa i adres wykonawcy, zgodnie z danymi rejestrowymi/ewidencyjnymi.
W przypadku dostarczenia oferty pocztą, na kopercie należy napisać „dostarczyć do…. do
dnia … do godz….
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 osób) 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.
Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe
zdekompletowanie.
Dokumenty składane wraz z ofertą mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub
poświadczonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia
sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny
być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich 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.

ROZDZIAŁ XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie, opatrzonej napisami jak w rozdziale X niniejszej
specyfikacji, należy złożyć w siedzibie zamawiającego:
Gminny Zespół Oświaty
Rynek Piastowski 10 a
97-340 Rozprza
nie później niż do 26.10.2015r. do godz. 10.00.
2. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu
przewidzianego na wniesienie protestu.
3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, które odbędzie się
w siedzibie zamawiającego
Gminny Zespół Oświaty
Rynek Piastowski 10 a
97-340 Rozprza
w dniu 26.10.2015r. o godz. 10.10.
4. Otwarcie ofert jest jawne.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert komisja przetargowa podaje kwotę, jaką zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. Koperty oznaczone „WYCOFANIE” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności.
Koperty wewnętrzne nie będą otwierane.
7. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający na jego pisemny
wniosek przekaże protokół z sesji otwarcia ofert.
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ROZDZIAŁ XII. Opis sposobu obliczania ceny
1. W cenie oferty należy uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu
zamówienia, w tym również koszty dostawy, transportu, podatki i rabat, którego wykonawca
zamierza udzielić.
2. Cena oferty powinna być obliczona i podana w następujący sposób:
a) Jednostkowa cena za 1 litr oleju opałowego:
……. zł netto
(….% VAT)
……..zł brutto (słownie złotych brutto);
b) Łączna cena za 204 000 litrów oleju opałowego tj.:
Jednostkowa cena za 1 litr oleju zł brutto x 204 000 litrów oleju
…………….zł brutto (słownie złotych brutto);
3. Do porównania ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę łączna cenę brutto za 204 000 litrów
oleju opałowego.
4. Waluta ceny ofertowej – PLN. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach
obcych.
5. Cena musi być podana w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku w ten sposób, że jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa lub większa
od 5 to zaokrągla się ją w górę, w przypadku cyfry mniejszej od 5 to pozostawia się ją bez
zmian.
6. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony w art. 87 ust.
2 ustawy Prawo zamówień publicznych:
a) W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie jako właściwa przyjęta
będzie cena podana słownie;
b) Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w przypadku otrzymania poprzez wykonawcę
błędnego wyniku działania matematycznego z mnożenia lub sumowania.
8. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz rachunkowe
w obliczeniu ceny. Zasady korekty omyłek przyjmuje się zgodnie z art.87 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.).
9. Wykonawca przed ostatecznym określeniem ceny ofertowej, jest zobowiązany do zdobycia
wszelkich informacji, które mogą być konieczne do rzetelnego wyliczenia ceny oferty.
ROZDZIAŁ XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny
oferty
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert:
1) cena brutto – 97%
Cena oferty:
najniższa zaoferowana cena (brutto)
ilość punktów =

x 97
cena w badanej ofercie (brutto)

2) czas realizacji zamówienia – 3%
Punkty w kryterium „czas realizacji zamówienia” będą liczone w sposób następujący:
Za każde skrócenie czasu realizacji zamówienia (w stosunku do maksymalnego czasu realizacji
wynoszącego 4 dni) Wykonawca otrzyma:
- za czas realizacji zamówienia w ciągu 4 dni – 0 pkt;
- za czas realizacji zamówienia w ciągu 3 dni – 1 pkt;
- za czas realizacji zamówienia w ciągu 2 dni – 2 pkt;
- za czas realizacji zamówienia w ciągu 1 dnia – 3 pkt;
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ROZDZIAŁ

1.

2.

3.
4.

5.

XIV.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców,
którzy złożyli oferty, o:
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,
wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne,
wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego,
terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowie w
sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje,
o których mowa w pkt 1, na stronie internetowej www.bip.rozprza.pl oraz w miejscu publicznie
dostępnym w swojej siedzibie.
Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w termie określonym w art.
94 ustawy p.z.p., nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem
umowy zobowiązany jest do przedłożenia:
a) umowy regulującej
zasady współpracy wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, (jeśli dotyczy),
b) aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi w zakresie objętym zamówieniem zgodnie
z art. 32 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2006r
nr 89 poz.625 ze zm.) z terminem ważności co najmniej do dnia 31.12.2016r. Jeżeli
powyższe nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą.
Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą
przesłanki, o których mowa w art. 93 ust 1 ustawie Praw zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
W niniejszym postępowaniu zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
ROZDZIAŁ XVI. Istotne warunki umowy
Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta na warunkach wymienionych
w załączonych do SIWZ istotnych postanowieniach umowy. Istotne postanowienia umowy, po
upływie terminu do składania ofert, nie podlegają negocjacjom i złożenie oferty jest równoznaczne
z pełną ich akceptacją przez wykonawcę.
Wszelkie wyjaśnienia dotyczące zapisów istotnych postanowień umowy wykonawca może zgłosić
w sposób zgodny z art. 38 ustawy p.z.p.
Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku
wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem
podawanych warunków ich wprowadzenia:
1) Zamawiający może dokonać zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku, gdy
konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub gdy zmiany te są korzystne dla zamawiającego.
13

2) Zamawiający zastrzega, iż ma prawo nie wykorzystać w okresie realizacji umowy pełnej ilości
zapotrzebowania oleju opałowego określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wielkość zapotrzebowania powinna być traktowana jako szacunkowa. Wykonawcy nie będzie
przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego
przewidywanej ilości oleju opałowego
3) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy:
1) W przypadku zmiany danych podmiotowych wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia,
przejęcia itp.);
2) W zakresie zwiększenia lub zmniejszenia ilości dostarczonego oleju, jeżeli nie spowoduje to
przekroczenia wartości brutto umowy; Zmiany mogą nastąpić na takich samych warunkach
jak określone w umowie.
3) W zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niemożliwych
wcześniej do przewidzenia lub jeżeli zmiany te są korzystne dla zamawiającego;
4) Zamawiający dopuszcza za uprzednią jego zgodą możliwość zmiany ceny jednostkowej za 1
litr oleju w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego.
Zmiana ceny odpowiednio do zmiany tych stawek możliwa jest zarówno w przypadku
podwyżki jak i ich obniżki.
ROZDZIAŁ XVII. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania
1. 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 ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907
z późn. zm.).
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem
terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do
jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.
6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w
przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8;
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w
trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia
na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w przypadku
zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu
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należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia;
9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania
ofert lub termin składania wniosków.
10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
ROZDZIAŁ XVIII. Opis części zamówienia
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
ROZDZIAŁ XIX. Zawarcie umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
ROZDZIAŁ XX. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
ROZDZIAŁ XXI. Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
ROZDZIAŁ XXII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego
e-mail: gzo@rozprza.pl
ROZDZIAŁ XXIII. Informacja dotycząca walut obcych
Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
ROZDZIAŁ XXIV. Aukcja elektroniczna
Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna.
ROZDZIAŁ XXV. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
ROZDZIAŁ XXVI. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust 4 ustawy Pzp
Zamawiający nie przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust 4 ustawy Pzp.
ROZDZIAŁ XXVII. Informacja o obowiązku wykonania przez wykonawcę kluczowych części
zamówienia
1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w formularzu ofertowym.
2. Partner składający ofertę wspólną nie jest podwykonawcą.
3. Zlecenie części zamówienia Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec
Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za
działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu
jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale
Podwykonawców, należy wpisać w formularzu oferty „nie dotyczy” lub inne podobne
sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza nie wypełniony (puste pole),
Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału
Podwykonawców.
5. Zamawiający dopuszcza zmianę Podwykonawcy lub rezygnację z udziału Podwykonawcy przy
realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień pkt 6.
6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, w celu
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wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy PZP, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Zamawiający nie określa żadnej części zamówienia, która nie może być powierzona
Podwykonawcom.
8. W przypadku zlecenia przez Wykonawcę realizację przedmiotu zamówienia podwykonawcom,
Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wystawionej przez siebie faktury:
a) zestawienie wymagalnych należności dla wszystkich podwykonawców wraz z kopiami
wystawionych przez nich faktur będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę,
b) dowody zapłaty zobowiązań wobec podwykonawców, wynikających z faktur
podwykonawców , o których mowa w lit. a). – dowodem zapłaty jest dokument obciążenia
rachunku bankowego Wykonawcy lub oświadczenie podwykonawcy o zapłacie należności.
c) oświadczenie podwykonawcy, złożone nie wcześniej niż w dniu wystawienia faktury przez
Wykonawcę, że Wykonawca nie zalega z żadnymi zobowiązaniami w stosunku do
podwykonawcy wynikającymi z umowy podwykonawstwa.
9. W przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 8, Zamawiający zatrzyma
z wynagrodzenia Wykonawcy, kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy, do czasu
ich otrzymania. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia tej kwoty i przekazania jej
podwykonawcy tytułem zapłaty.
10. Zlecenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy
wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia.
11. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia, zaniedbania
i szkody wyrządzone przez podwykonawców i ich pracowników (działania zawinione
i niezawinione), jak za własne działania lub zaniechania i zaniedbania.
ROZDZIAŁ XXVIII. Wykaz załączników do SIWZ
Nazwa Załącznika
Oznaczenie
Załącznika
Załącznik nr 1. Formularz ofertowy
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w
Załącznik nr 2.
postępowaniu
Załącznik nr 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 4. Doświadczenie zawodowe
Załącznik nr 5. Informacja o należeniu/nienależeniu do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 6. Istotne postanowienia umowy
Wskazane w tabeli powyżej załączniki wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszej SIWZ.
Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze
złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.
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