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Pińczów, dnia 12.12.2013 r. 
 

 
 

 

SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości 

mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w trybie 

przetargu nieograniczonego na dostawę pn.:  
 
 

 
 

Dostawa 11590 litrów oleju napędowego sukcesywnie 

wg potrzeb zamawiającego -Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Pińczowie. 
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I.  INFORMACJE OGÓLNE 
 

1. Zamawiającym jest: 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
ul. Piłsudskiego 13 
28-400 Pińczów 
tel. fax. 041/3573013 

Regon  291611376 
NIP 662-12-12-871 
Adres internetowy: www.sosw.pinczow.org 
 

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę pn. Dostawa 11590 litrów oleju napędowego sukcesywnie wg 

potrzeb zamawiającego -Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pińczowie. 

 
 
Wspólny Słownik Zamówień: 
- 09134000-7 – Oleje napedowe 
 
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej Specyfikacją, udostępniana  

jest zainteresowanym wykonawcom w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym - 
sekretariat, ul. Piłsudskiego 13, 28-400 Pińczów lub za zaliczeniem pocztowym a także 
bezpłatnie na stronie internetowej 
http://www.starostwopinczow.realnet.pl/przetargi.php 

3. Wykonawca ponosi koszt przekazania (wysłania) Specyfikacji. 
4. Za przesłanie Specyfikacji drogą pocztową Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwotę 

wynikającą z cennika podmiotu dostarczającego przesyłkę – zgodnie z dołączonym do 
przesyłki drukiem przelewu. 

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2013 r. 
poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą. 

6. Nie zamierza się ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 
7. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej. 
8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 
9. Przewiduje się zamówienia uzupełniające , o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy do 

wysokości 20% zamówienia podstawowego. 
10. Nie przewiduje się rozliczenia w walutach obcych. 
11. Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
12. Nie przewiduje się udzielania zaliczek.  
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa 11590 litrów oleju napędowego sukcesywnie wg 
potrzeb zamawiającego -Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pińczowie. 

2. Określona ilość paliwa jest wyłącznie szacunkowa i służy tylko do wyliczenia ceny oferty i 
porównania złożonych ofert.  

3. Wykaz samochodów służbowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
w Pinczowie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia.  

4. Stacja  sprzedaży paliw powinna znajdować się w odległości do 10 km (mierząc wzdłuż 
ciągów komunikacyjnych), od siedziby Zamawiającego tj. 28-400 Pińczów, ul. Piłsudskiego 
13 
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III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
Umowa na świadczenie dostaw będących przedmiotem niniejszego postępowania zostanie 
zawarta na czas określony i obowiązywać będzie od dnia jej zawarcia do dnia 31.12.2014 r., 
jednakże nie dłużej niż do dnia, w którym suma należności Wykonawcy osiągnie wartość kwoty 
przeznaczonej przez Zamawiającego na realizację zamówienia. W takim przypadku umowa 
ulega rozwiązaniu z dniem pisemnego zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o 
rozwiązaniu umowy, bez roszczeń z tego tytułu ze strony Wykonawcy 
 
 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 
 

1) posiadania uprawnienia 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 

 
Ad. 1) 
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży koncesję na dystrybucję 
lub obrót paliwami ciekłymi, o której mowa w art. 45 ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U. rok 2010, nr 220, poz. 1447).  
 
Ad. 2) 
Warunek wiedzy i doświadczenia oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia. 
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy na druku stanowiącym 
załącznik Nr 2 do Specyfikacji, że posiada wiedzę i doświadczenie zapewniające wykonanie 
przedmiotu zamówienia. 
 
Ad. 3) 
Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oceniony zostanie na 
podstawie złożonego oświadczenia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca 
oświadczy na druku stanowiącym załącznik Nr 2 do Specyfikacji, że dysponuje potencjałem 
technicznym, zapewniającym wykonanie przedmiotu zamówienia. 
 
Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie oceniony na 
podstawie złożonego oświadczenia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca 
oświadczy na druku stanowiącym załącznik Nr 2 do Specyfikacji, że dysponuje potencjałem 
technicznym, zapewniającym wykonanie przedmiotu zamówienia. 
 
Ad. 4) 
Warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej oceniony zostanie na podstawie złożonego 
oświadczenia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy na druku 
stanowiącym załącznik Nr 2 do Specyfikacji, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i 
finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia. 
 
2. 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 nim stosunków. W takiej sytuacji 



 
 

4 
 

Wykonawca 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. 

3. W przypadku, gdy złożone przez wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące 
warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż 
określono to w niniejszej specyfikacji, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty 
przyjmie kurs NBP z dnia wszczęcia postępowania. Jeżeli w dniu wszczęcia postępowania 
nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs 
przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem wszczęcia 
postępowania o zamówieniu. 
Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: 
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html 
Zamawiający będzie korzystał z  Archiwum kursów średnich – tabela A. 
http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx 

4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie 
analizy formalno-prawnej i merytorycznej oświadczeń i dokumentów złożonych przez 
wykonawców. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg 
formuły: spełnia – nie spełnia. 

 
V. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MA DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 
BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA 

 
1. W celu potwierdzenia, iż wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca 

obowiązany jest przedłożyć :  

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 
ust. 1 ustawy (zał. Nr 2 do Specyfikacji), a także –– o ile wynika to ze złożonego 
oświadczenia - pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 
zamówienia. 

2) koncesję na dystrybucję bądź obrót paliwami ciekłymi. 

 
2. W celu potwierdzenia, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodów, 

o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć następujące dokumenty: 

 
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zgodne ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 3 do Specyfikacji 

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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert, 

3. Pozostałe dokumenty, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą: 

1) wypełniony Formularz ofertowy (zał. Nr 1 do Specyfikacji), zawierający m.in.:  

- oświadczenie o przyjęciu:  terminu płatności i terminu związania ofertą, 

2) oświadczenie zawierające listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co 
Wykonawca, bądź informację, iż Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (zał. nr 
5 do Specyfikacji). 

3) w przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w niniejszym 
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postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

4) pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do 
reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentów 
rejestrowych – postanowienie niniejsze stosuje się odpowiednio do reprezentowania 
wykonawcy powołanego i funkcjonującego na podstawie przepisów ustaw. 

4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo 
winno być udzielone przez wszystkich wykonawców wchodzących w skład  konsorcjum oraz 
zostać przedłożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 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 (dokument powinien być 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), 

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji 
wykonawcy, złożone przed właściwym oraganem 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. Data wystawienia dokumentu zawierającego w/w oświadczenie 
winna odpowiadać datom określonym odpowiednio w pkt a) i b). 

6. W przypadku, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub 
będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości, zamawiający może zażądać 
przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 

7. Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem 
na język polski. 

8. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
(konsorcjum, spółka cywilna) dokumenty, o których mowa w pkt. V SIWZ 2. 1) – 4) oraz V 
SIWZ 3.2) winny zostać przedłożone odrębnie w odniesieniu do każdego z wykonawców. 

9. W przypadku wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia w ramach spółki 
cywilnej dokumenty, o których mowa w pkt. V SIWZ ppkt. 2. 3) i 4)  winny zostać 
przedłożone odrębnie w odniesieniu do spółki cywilnej oraz odrębnie w odniesieniu do jej 
wspólników. 

10. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum, spółka 
cywilna), warunki wynikające z art. 22 ust. 1 - 4 mogą być spełnione łącznie przez 
wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. Złożone przez 
Wykonawców ubiegających się o zamówienie oświadczenia, o których mowa wyżej powinny 
potwierdzać spełnianie warunków wynikających z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 Pzp. 

11. Dokumenty, o których mowa wyżej, należy przedłożyć w formie oryginału lub kserokopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do 
składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, z tym że pełnomocnictwo udzielone 
osobie reprezentującej wykonawcę  składane przez Wykonawcę powinno być złożone 
w oryginale lub kserokopii poświadczonej notarialnie, z zastrzeżeniem punktu następnego. 

12. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 
przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 
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wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio 
przez wykonawcę lub te podmioty. 

13. 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 nim stosunków. W takiej sytuacji 
Wykonawca 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. 

14. W przypadku, gdy złożone przez wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące 
warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż 
określono to w niniejszej specyfikacji, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty 
przyjmie kurs NBP z dnia wszczęcia postępowania. Jeżeli w dniu wszczęcia postępowania 
nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs 
przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem wszczęcia 
postępowania o zamówieniu. 

Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: 
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html 
Zamawiający będzie korzystał z Archiwum kursów średnich – tabela A. 
http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx. 

 
VI. WADIUM I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

1. Zamawiający nie przewiduje  wniesienia wadium. 
2. Zamawiający nie będzie wymagał złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
 
1. Oferta winna być zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych i treść oferty winna być 

zgodna z treścią niniejszej Specyfikacji. 
2. Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Oferta powinna być złożona zgodnie z Formularzem ofertowym (zał. Nr 1 do Specyfikacji). 
4. Oferta powinna zawierać dokumenty i oświadczenia, o których mowa w części V. 
5. Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką pisarską oraz 

podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania 
zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

6. Wszelkie poprawki treści oferty powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem 
osoby uprawnionej. 

7. Każdy z wykonawców może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. 
8. Wszystkie strony oferty powinny być złożone w jedną całość i umieszczone w 

nieprzejrzystym opakowaniu. 
9. Opakowanie, o którym mowa w pkt 8 powinno być oznaczone następująco: 
 

Oferta 

Dostawa 11590 litrów oleju napędowego sukcesywnie wg potrzeb zamawiającego -

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pińczowie. 

Nie otwierać przed dniem 23.12.2013 r. godz. 14:15   
 
oraz opatrzone nazwą i dokładnym adresem wykonawcy. 
 
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż 

określony przez niego sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa). 
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11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej. 
12. Niedopuszczalne jest poprawianie, względnie zmiana treści oferty, po terminie 

przeznaczonym na składanie ofert. 
13. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, o których mowa w art. 8 ust. 3 ustawy, winny być zamieszczone 
jako ostatni załącznik do oferty i znajdować się w nieprzejrzystym opakowaniu. Informacje 
te nie zostaną ujawnione, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert 
zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane. 

 
VIII. FORMA WZAJEMNEGO POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI 
 
Zamawiający dla przekazywania oświadczeń i dokumentów ustala wyłącznie formę pisemną, 
natomiast dla przekazywania zawiadomień, wniosków, zapytań oraz wyjaśnień ustala formę 
pisemną formę przekazu faksowego (nr faksu 41/3573013). 
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji w 
formie innej niż pisemna. 
 
IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 

1. Cena musi być wyrażona w złotych polskich. 
2. Oferent winien określić wartość 1 litra oleju napędowego w cenach netto i brutto oraz 

zastosowany marżę/ upust (w ramach wypełnienia formularza oferty załącznik nr 1 do 
SIWZ) 

3. Cena oferowana winna obejmować wszystkie elementy cenotwórcze, należny podatek  i  
marżę/upust, a takze wszystkie pozostałe koszty i składniki związane z wykonaniem 
zamówienia, uwzględniając cały zakres przedmiotu zamówienia oraz ewentualne ryzyko 
wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania 
oferty do czasu jej złożenia. 

4. Cena ofertowa  brutto  = cena netto + podatek VAT. 

5. Cena ofertowa musi być podana w zł (PLN) cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem 
należnego podatku VAT. 

6. Cena ofertowa powinna być aktualna na dzień składania ofert. 

7. Cenę jednostkową oleju w złotych za 1 litr należy policzyć w oparciu o cenę oleju u 
wskazanego przez Wykonawcę producenta na dzień 16 grudnia 2013r. potwierdzoną 
wydrukiem, dodać naliczoną do tej ceny jednostkowej kwotę podatku VAT i do powstałej w 
ten sposób kwoty dodać stałą marżę/upust. 

8. Ceną oferty jest ceny jednostkowa 1 litra oleju napędowego brutto. 
9. Zamawiający szacuje, że w okresie trwania umowy  zakupi olej napędpowy w  ilości  

11590 L. Określona ilość paliw jest wyłącznie szacunkowa i służy tylko do wyliczenia 
ceny oferty i porównania złożonych ofert. Wynagrodzenie wynikać będzie z ilości 
rzeczywiście wykonanych dostaw i zaoferowanych cen. 

10. Cenę ofertową należy podać cyfrowo i słownie. Jeżeli wystąpi rozbieżność pomiędzy 
ceną wyrażoną liczbowo i słownie, ważna będzie cena wyrażona słownie. 

11. Cena określona przez wykonawcę zostaje ustalona na okres ważności umowy. 
Podwyższenie lub zmniejszenie przez dostawcę cen jednostkowych, dopuszczalne jest 
wyłącznie w związku ze zmianą cen producenta i wymaga pisemnego poinformowania 
Zamawiającego przez dostawcę o zaistniałej zmianie cennika dostarczanych paliw. 
Zmiana musi być potwierdzona chociażby wydrukiem ze strony producenta. 

12. Cena winna być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 
13. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w 
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zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu 
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 
który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 
1. Oferty należy składać w terminie do dnia 23.12.2013 r. do godz. 14:00 w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, ul. Piłsudskiego13, 28-400 Pińczów, sekretariat. 
2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy. 
3. Oferty nadesłane pocztą lub firmą kurierską będą przyjęte do publicznego badania ofert pod 

warunkiem dostarczenia ich przez pocztę w terminie określonym w pkt 1. 
4. Oferty, które zostaną dostarczone do Zamawiającego w stanie uszkodzonym, tj. 

wskazującym na możliwość dokonania podmiany zawartości oferty, nie będą dopuszczone 
do postępowania przetargowego i zostaną zwrócone wykonawcy z adnotacją (pieczątką) o 
treści „dokumentację przetargową otrzymano w stanie uszkodzonym – nie podlega 
rozpatrzeniu”. 

5. W przypadku złożenia oferty zamiennej na opakowaniu zewnętrznym oferty należy umieścić 
dodatkowo napis „Oferta zamienna” – oferty pierwotne będą wycofane z postępowania 
przetargowego bez otwierania i zostaną zwrócone wykonawcy. 

 
XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od daty upływu 
terminu składania ofert. 
 
XII. TERMIN I TRYB OTWARCIA OFERT 
 
1. Otwarcie ofert jest jawne.  
2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu  23.12.2013 r. o godz. 14:15 w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, ul. Piłsudskiego13, 28-400 Pińczów. 
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostaje podana kwota, jaką Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
4. W dalszej części: 

a) zostaje podana informacja o ilości ofert złożonych do rozpatrzenia w drodze 
postępowania przetargowego, 

b) następuje stwierdzenie nienaruszenia opakowań ofert, 
c) następuje stwierdzenie, czy wszystkie oferty wpłynęły w wymaganym terminie, 

5. Po otwarciu ofert podane zostanie do wiadomości: 
a) imię i nazwisko, nazwa (firma) oraz adres (siedziba) wykonawcy, którego oferta jest 
otwierana, 

b) cena oferty, 
c) termin wykonania zamówienia, 
d) okres gwarancji,  
e) warunki płatności zawarte w ofercie. 

 
XIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE OCENY OFERT - KRYTERIA OCENY OFERT 
 
1. Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował 

jedynym kryterium jakim jest cena – 100%. 
2. Pojęcie ceny oraz sposób jej obliczenia zostały określone w części IX niniejszej Specyfikacji. 
3. Liczba punktów przyznanych przez członków komisji przetargowej dla danego kryterium 

zostanie wyliczona według następującego wzoru: 
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 Cena najniższa przedstawiona przez wykonawców 
  C =  ----------------------------------------------------------          x 100%       
                               Cena oferty badanej 
 
 

4. Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających 
odrzuceniu. 

5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów 
obliczonych wg powyższych zasad. 

 
XIV. WYBÓR WYKONAWCY, TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 
 
1. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 

wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo 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, 

2) wykonawcach, których oferty zostaną odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne, 

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

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

3.  Informacje, o których mowa w punkcie 2.1) zostaną również zamieszczone na stronie 
internetowej http://www.starostwopinczow.realnet.pl/przetargi.php oraz w miejscu 
publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.  
4.  W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy 
ubiegali się o udzielenie zamówienia (w przypadku unieważnienia postępowania przed 
upływem terminu składania ofert) albo którzy złożyli oferty (w przypadku unieważnienia 
postępowania po upływie terminu składania ofert). 
 
XV. ISTOTNE WARUNKI PRZYSZŁEJ UMOWY 
 
1. Zamawiający wymaga zawarcia umowy na warunkach określonych istotnych dla stron 

postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, stanowiących 
Załącznik Nr 4 do Specyfikacji. 

2. Jeżeli oferta wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia wspólnie, zostanie 
wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający żąda, aby przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, wykonawcy ci przedłożyli Zamawiającemu umowę regulującą ich 
współdziałanie. 

3. Zamawiający dopuszcza wystawianie faktur częściowych (w okresach miesięcznych) przez 
wykonawcę.  

4. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy na podstawie faktur 
częściowych i faktury końcowej (wystawianych przez Wykonawcę) w ciągu 30 dni licząc od 
dostarczenia faktury Zamawiającemu, a po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru 
przedmiotu umowy lub jego części.   

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. Strony dopuszczają możliwość zmiany zawartej umowy jedynie w 
przypadkach, gdy zmiany te nie będą niekorzystne dla Zamawiającego lub konieczność 
wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których strony przy zachowaniu 
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wymaganej staranności przewidzieć nie mogły w chwili zawarcia umowy, w tym zmian cen 
producenta. 

XVI. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I WYKAZ OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ICH  
UDZIELANIA 

 
1. Przed terminem składania ofert każdy wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego 

o wyjaśnienie treści Specyfikacji.  
2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 

dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjaśnienie 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później 
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w punkcie 2, lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 
rozpatrywania. 

4. Przedłużenie terminu do składania nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa w punkcie 2. 

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wykonawcom, którym 
przekazana została specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie 
internetowej pod ogłoszeniem i SIWZ tj. 
http://www.starostwopinczow.realnet.pl/przetargi.php 

6. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień jest: 
- dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pińczowie -  Krzysztof 
Dusik 
 

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W 
TOKU NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 
Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy zgodnie z działem VI ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Przystępując do podpisania umowy, Wykonawca złoży odpis decyzji o nadaniu numeru NIP 

i REGON. 
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz 907 
ze zm.) oraz  przepisy Kodeksu cywilnego. 

 
 
Zatwierdzam 

 
 


