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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w dalszej tre ci jako: SIWZ),
których tre opracowana zosta a na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówie publicznych, Dz.U.2013.907 j.t., (w dalszej tre ci jako:
upzp), w tym w szczególno ci na podstawie przepisów art. 36 i dalszych upzp,
zapisów aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie oraz na podstawie
pozosta ych, wzgl dnie i bezwzgl dnie obowi zuj cych, przepisów prawa, a co za
tym idzie zapisy SIWZ nie zawieraj w swej tre ci powtórzenia przepisów prawa o
wskazanym charakterze, a zawieraj jedynie uregulowania, do wskazania których
Zamawiaj cy jest ustawowo zobligowany lub te opracowanie i umieszczenie
których pozostawione zosta o na tej podstawie swobodzie Zamawiaj cego.
1.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJ CEGO:
Samodzielny Publiczny Zak ad Opieki Zdrowotnej w Nowym Mie cie nad Pilic
(w dalszej tre ci jako: SPZOZ), wpisany do Krajowego Rejestru S dowego
stowarzysze , innych organizacji spo ecznych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zak adów opieki zdrowotnej pod numerem:
0000138432, z siedzib w: kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat GRÓJECKI,
gmina NOWE MIASTO, miejsc. NOWE MIASTO, z adresem: ul. TOMASZOWSKA,
nr 43, lok. ---, miejsc. NOWE MIASTO, kod 26-420, poczta NOWE MIASTO, kraj
POLSKA;

2.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
przetarg nieograniczony;

3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Zamówienie obejmuje cykliczny, sukcesywny, w zale no ci od ka dorazowych
potrzeb Zamawiaj cego, bezgotówkowy zakup oleju nap dowego ON dla
samochodów Zamawiaj cego, posiadaj cego parametry okre lone norm PNEN 590 2013-12, w okresie od dnia podpisania umowy o udzielenie zamówienia
publicznego do dnia 30 czerwca 2016 r. W ca ym okresie realizacji zamówienia
Zamawiaj cy przewiduje zakup paliwa w ilo ci do 30 000 (trzydzie ci tysi cy)
litrów. Wskazane ilo ci paliw nale y traktowa , jako szacunkowe. Zamawiaj cy
zastrzega sobie prawo nie wykonania w ca ci przedmiotu zamówienia w
czasie obowi zywania umowy, je eli jego potrzeby rzeczywiste b
mniejsze
od obecnie deklarowanych. Z tytu u faktycznego zakupu mniejszej ilo ci paliwa
Wykonawcy nie przys uguj od Zamawiaj cego adne roszczenia. Wykonawca
przez ca y okres realizacji umowy gwarantuje ci
dostaw zamawianego
paliwa. Zamawiane paliwo musi spe nia wymagania okre lone tre ci
przepisów Rozporz dzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2008 r.
w sprawie wymaga jako ciowych dla paliw ciek ych. Nadto Wykonawca
gwarantuje, e stacje paliw spe niaj wymogi przewidziane przepisami dla
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stacji paliw, zgodnie z tre ci przepisów Rozporz dzenia Ministra Gospodarki z
dnia 21 listopada 2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiada bazy i stacje paliw p ynnych, ruroci gi przesy owe dalekosi ne
ce do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.
Ka dorazowy zakup paliwa polega na bezpo rednim jego tankowaniu do
zbiorników samochodów Zamawiaj cego, na czynnej ca odobowo oraz we
wszystkie dni tygodnia stacji paliw Wykonawcy, z konieczno ci ka dorazowego
zaewidencjonowania przez Wykonawc
zatankowanego paliwa dla
poszczególnych pojazdów, z podaniem w prowadzonej przez Wykonawc dla
danego pojazdu ewidencji (w formie papierowej i elektronicznej): daty i miejsca
tankowania, ilo ci i warto ci pobranego paliwa, numeru rejestracyjnego
pojazdu, stanu licznika przebiegu tankowanego pojazdu oraz wydania
przedstawicielowi Zamawiaj cego papierowego dokumentu, zawieraj cego
informacje o: dacie i miejscu tankowania, ilo ci i warto ci pobranego paliwa,
numerze rejestracyjnym pojazdu oraz stanie licznika przebiegu tankowanego
pojazdu. Naliczanie nale nej Wykonawcy ceny stanowi iloczyn ceny za 1 litr w
chwili tankowania i ilo ci litrów zatankowanego paliwa, który pomniejszony
zostanie nast pnie o zadeklarowany przez Wykonawc w ofercie rabat cenowy,
obowi zuj cy przez ca y okres umowy. Wykonawca dopuszcza mo liwo
rozliczania tankowania np. za pomoc elektronicznych kart wydanych przez
Wykonawc
bezp atnie na ka dy pojazd Zamawiaj cego. Rozliczanie
poszczególnych, miesi cznych dostaw nast puje wystawianymi cyklicznie przez
Wykonawc po zako czeniu ka dego miesi ca kalendarzowego fakturami VAT,
atnymi w terminie 30 dni od dnia dor czenia prawid owo wystawionej
faktury. Zamawiaj cy nie dopuszcza mo liwo ci wykonania zamówienia przez
podwykonawców.
CPV: 09134100-8
4.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
przez okres do dnia 30 czerwca 2016 r. , pocz wszy od dnia podpisania umowy
o udzielenie zamówienia publicznego;

5.

WARUNKI
UDZIA U W POST POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPE NIANIA TYCH WARUNKÓW:
tytu em okre lenia warunków udzia u w post powaniu, Zamawiaj cy wskazuje
na zapis art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 upzp i tym samym Zamawiaj cy wymaga, by w
celu potwierdzenia spe nienia warunków, o których powy ej, Wykonawcy
przed yli wraz z ofert pisemne o wiadczenie wed ug wzoru okre lonego
tre ci za cznika nr 2 do SIWZ.
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Nadto Wykonawca nie mo e podlega wykluczeniu na podstawie przepisów
okre lonych art. 24 ust. 1 i 2 upzp i w tym samym Zamawiaj cy wymaga, by w
celu potwierdzenia spe nienia warunków, o których powy ej, Wykonawcy
przed yli z ofert pisemne o wiadczenie wed ug wzoru okre lonego tre ci
za cznika nr 3 do niniejszej SIWZ.
Zamawiaj cy dokonuje oceny spe nienia powy szych warunków poprzez
przyj cie, i Wykonawca spe nia dany warunek w sytuacji przed enia mu
prawid owych o wiadcze , tj. zgodnych z zapisami art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 i art.
24 ust. 1 i 2 upzp lub poprzez przyj cie, i dany Wykonawca nie spe nia
przywo anych warunków w sytuacji braku przed enia przedmiotowych
wiadcze .
W zakresie wykazania spe niania przez wykonawc warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 upzp, oprócz o wiadczenia o spe nianiu warunków udzia u w
post powaniu nale y przed
:
1. dokumenty okre lone zapisami punktów 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 i 6.5 SIWZ;
2. potwierdzenie posiadania uprawnie do wykonywania okre lonej
dzia alno ci lub czynno ci, je eli przepisy prawa nak adaj obowi zek ich
posiadania, w szczególno ci koncesje, zezwolenia lub licencje;
3.
wiadczenie, e osoby, które b
uczestniczy w wykonywaniu
zamówienia, posiadaj wymagane uprawnienia, je eli ustawy nak adaj
obowi zek posiadania takich uprawnie ;
4. op acon polis , a w przypadku jej braku, inny dokument
potwierdzaj cy, e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno ci
cywilnej w zakresie prowadzonej dzia alno ci zwi zanej z przedmiotem
zamówienia przez ca y okres prawid owej realizacji postanowie
umowy o udzielenie zamówienia publicznego;
5. wydruk tre ci wpisu Wykonawcy do rejestru przedsi biorców Krajowego
Rejestru S dowego - w rozumieniu przepisu art. 1 ust. 1 i 2 pkt 1 i nast.
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze S dowym
wzgl dnie wydruk tre ci wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dzia alno ci Gospodarczej – art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia alno ci gospodarczej.
Je eli Wykonawca, wykazuj c spe nianie warunków, o których stanowi zapis
art. 22 ust. 1 upzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
okre lonych w przepisie art. 26 ust. 2b upzp, a podmioty te b
bra y udzia w
realizacji cz ci zamówienia, Zamawiaj cy da od Wykonawcy przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotów:
1.
wiadcze okre lonych wed ug wzorów stanowi cych za czniki nr 2,
nr 3 i nr 4 do SIWZ,
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2. op aconej polisy, a w przypadku jej braku, da innego dokumentu
potwierdzaj cego, e podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialno ci
cywilnej w zakresie prowadzonej dzia alno ci zwi zanej z przedmiotem
zamówienia.
Nadto Wykonawca, który polega b dzie na wiedzy i do wiadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolno ciach
finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezale nie od charakteru
prawnego cz cych go z nimi stosunków - jest zobowi zany udowodni
Zamawiaj cemu, i b dzie dysponowa tymi zasobami w trakcie realizacji
zamówienia, w szczególno ci przedstawiaj c w tym celu pisemne zobowi zanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb dnych zasobów na
potrzeby wykonania zamówienia.
6. WYKAZ O WIADCZE
LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ
DOSTARCZY
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPENIANIA WARUNKÓW UDZIA U W
POST POWANIU:
poza warunkami wskazanymi w punkcie 5 SIWZ i o wiadczeniami sk adanymi w
celu wykazania spe niania tych warunków, w celu potwierdzenia, e oferowane
w ramach dostaw rzeczy odpowiadaj wymaganiom okre lonym przez
Zamawiaj cego, Zamawiaj cy da przed enia przez Wykonawców wraz z
ofert :
1. pisemnego po wiadczenia faktu legalnego wprowadzenia oferowanego
wyrobu do obrotu,
2. aktualnej pisemnej koncesji na obrót paliwami p ynnymi,
3. pisemnego po wiadczenia zgodno ci oferowanego paliwa z norm PNEN 590 2013-12,
4. karty charakterystyki substancji niebezpiecznej jak jest olej
nap dowy, o czym stanowi zapisy art. 15 i dalsze ustawy z dnia 25
lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach i art. 31 i
dalsze Rozporz dzenia (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwole i stosowanych ogranicze w zakresie chemikaliów (REACH) i
utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniaj ce dyrektyw
1999/45/WE oraz uchylaj ce rozporz dzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporz dzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak równie dyrektyw Rady
76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE
i 2000/21/WE,
5. pisemnego o wiadczenia o zgodno ci oferowanego towaru z zapisami
nast puj cych aktów prawnych:
ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i
kontrolowania jako ci paliw,
ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych,
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 wrze nia 2009 r. w
sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciek ych i biopaliw
ciek ych,
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Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w
sprawie wymaga jako ciowych dla paliw ciek ych,
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2010 r. w
sprawie metod badania jako ci paliw ciek ych,
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 wrze nia 2007 r.
w sprawie sposobu monitorowania jako ci paliw ciek ych,
biopaliw ciek ych, a tak e wzorów raportów dotycz cych tych
paliw oraz gazu skroplonego (LPG) i spr onego gazu ziemnego
(CNG),
Rozporz dzenia (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwole i stosowanych ogranicze w zakresie
chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliów, zmieniaj ce dyrektyw
1999/45/WE oraz
uchylaj ce rozporz dzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporz dzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak równie dyrektyw
Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE –
zgodnie z tre ci stanowi
wzór wed ug za cznika nr 6 do SIWZ
7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI ZAMAWIAJ CEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O WIADCZE LUB DOKUMENTÓW,
A TAK E OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SI
Z
WYKONAWCAMI:
wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje – na zasadzie przepisu
art. 27 ust. 1 i 2 upzp - Zamawiaj cy i Wykonawcy przekazuj drog
elektroniczn , z niezw ocznym potwierdzeniem ich otrzymania przez
Wykonawc na adres Zamawiaj cego: prodomuslex@gmail.com.
Dokumenty dane przez Zamawiaj cego od Wykonawców w toku badania i
oceny ofert, celem z enia wyja nie tre ci z onych ofert, przekazywane s
Zamawiaj cemu w formie papierowej w terminie i pod rygorem wskazanym
przez niego w wezwaniu. W imieniu Zamawiaj cego dzia a Pawe Michalski.
8.

WYMAGANIA DOTYCZ CE WADIUM:
Zamawiaj cy nie wymaga wniesienia wadium;

9.

TERMIN ZWI ZANIA OFERT :
30 dni;

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
Wykonawca sk ada tylko jedn ofert , która winna by sporz dzona wed ug
wymaga SIWZ, jak te wed ug bezwzgl dnie obowi zuj cych w tym zakresie
przepisów prawa polskiego, w tym w szczególno ci w oparciu o zapisy upzp i jej
aktów wykonawczych.
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Formularze wzorów o wiadcze , do czonych do tre ci SIWZ, winno by
do czone do oferty po ich uprzednim, stosownym wype nieniu pismem
odr cznym, maszynowym lub komputerowym b
te Wykonawca do cza do
oferty samodzielnie opracowan tre tych o wiadcze z zachowaniem zakresu
informacji danych przez Wykonawc w tym zakresie.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwi zane z przygotowaniem i z eniem
oferty.
Prawid owo sporz dzona oferta winna zawiera uzupe nione przez Wykonawc ,
wskazane poni ej formularze (za czniki od numeru 1 do numeru 4 i nr 6),
wzgl dnie sporz dzone przez niego samodzielnie formularze z zachowaniem w
swej tre ci co najmniej informacji okre lonych w tre ci tych za czników:
1. za cznik nr 1 do SIWZ, stanowi cy wzór formularza oferty,
2. za cznik nr 2 do SIWZ, stanowi cy wzór o wiadczenia Wykonawcy
potwierdzaj cego spe nienie warunków udzia u w post powaniu, o czym
w tre ci art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 upzp,
3. za cznik nr 3 do SIWZ, stanowi cy wzór o wiadczenia Wykonawcy o
braku podstaw do wykluczenia, o czym stanowi zapis art. 24 ust. 1 i 2
upzp,
4. za cznik nr 4 do SIWZ, stanowi cy wzór listy podmiotów wzgl dnie
wiadczenie, o którym stanowi zapis art. 26 ust. 2d upzp,
5. za cznik nr 5 do SIWZ, stanowi cy wzór umowy o udzielenie zamówienia
publicznego,
6. za cznik nr 6 do SIWZ, stanowi cy wzór o wiadczenia o zgodno ci
oferowanego oleju ze wskazanymi w nim przepisami prawa.
Wykonawca mo e nadto w tre ci swojej oferty zamie ci wyra ne o wiadczenie
o braku mo liwo ci ujawniania przez Zamawiaj cego informacji stanowi cych
tajemnic jego przedsi biorstwa, o której stanowi zapis art. 11 ust. 4 ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr
153, poz. 1503 ze zm.).
Wszystkie strony oferty, celem unikni cia mo liwo ci jej dekompletacji, winny
by trwale ze sob po czone. Oferta winna by nast pnie umieszczona w
papierowej, nieprzezroczystej, uniemo liwiaj cej zapoznanie si z jej
zawarto ci kopercie, oznaczonej poprzez umieszczenie na niej nast puj cej
informacji: „OFERTA WYKONAWCY, TJ.: (nazwa, adres pocztowy oraz adres email Wykonawcy) W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O NAZWIE: „OLEJ
NAP DOWY 2015”, OZNACZONYM JAKO: ZP 16/2015”
Wykonawca mo e dokonywa zmian tre ci oferty, które dla swej skuteczno ci
wymagaj zachowania warunków i terminów okre lonych dla sk adania oferty.
W tym celu nale y przed
Zamawiaj cemu odpowiednio opisane koperty
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(paczki) zawieraj ce zmiany, a nadto oznaczy poprzez umieszczenie na
kopercie wyrazu: "ZMIANA". W przypadku potrzeby przed enia kilku zmian
tre ci oferty nale y, poza odpowiednim opisaniem ka dej koperty, umie ci na
ka dej z nich wyraz: „ZMIANA nr .....” by tym samym wskaza numer kolejnej
zmiany tre ci.
Wykonawca, poprzez dor czenie stosownego o wiadczenia, mo e nadto
dokona wycofania z onej przez siebie oferty. Wycofanie nale y z
z
zachowaniem warunków i terminów okre lonych dla sk adania oferty, w tym
celu nale y z
odpowiednio opisan kopert (paczk ) zawieraj
wiadczenie o wycofaniu , z jednoczesnym oznaczeniem o tre ci: "WYCOFANIE
OFERTY", umieszczonym na kopercie (paczce).
11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SK ADANIA I OTWARCIA OFERT:
Ofert nale y z
w sekretariacie Dyrektora SPZOZ, znajduj cym si na
pierwszym pi trze budynku ADMINISTRACJI Szpitala w Nowym Mie cie nad
Pilic przy ulicy Tomaszowskiej 43, nie pó niej ni do godziny 10.00 dnia 30
listopada 2015 r.
Oferty z one po up ywie wskazanego powy ej terminu Zamawiaj cy zwraca
niezw ocznie nadawcy – na jego koszt – bez otwierania kopert, w której si
ona znajduje.
Publiczne otwarcie ofert nast pi w pokoju socjalnym, znajduj cym si na
pierwszym pi trze budynku ADMINISTRACJI Szpitala w Nowym Mie cie nad
Pilic przy ulicy Tomaszowskiej 43 o godzinie 10:15 dnia 30 listopada 2015r.
12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
Wykonawca oblicza cen w nastepuj cy sposób:
warto nale nego Wykonawcy wynagrodzenia netto stanowi iloczyn cen
jednostkowych netto i ilo ci zamawianych przez Zamawiaj cego rzeczy:
wn = jm x cjn,
warto nale nego Wykonawcy wynagrodzenia brutto stanowi warto
nale nego mu wynagrodzenia netto, powi kszonego o warto nale nego z
tego tytu u podatku od towarów i us ug:
wb = wn + kpv
gdzie:
wn
warto nale nego Wykonawcy wynagrodzenia netto
wb
warto nale nego Wykonawcy wynagrodzenia brutto
jm
ilo zamawianych rzeczy
cjn
cena jednostkowa netto rzeczy
kpv
warto nale nego podatku od towarów i us ug.
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Cena jest podana w z otych i obejmuje w swej wysoko ci wszelkie koszty, jakie
ponosi Wykonawca z tytu u nale ytej, zgodnej z obowi zuj cymi przepisami
prawa, realizacji przedmiotu zamówienia.
13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ CY B DZIE SI KIEROWA PRZY
WWYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I
SPOSOBU OCENY OFERT:
Zamawiaj cy dokonuje oceny i porównania jedynie ofert, które zosta y z one
przez Wykonawców nie podlegaj cych wykluczeniu oraz których oferty nie
zosta y odrzucone przez Zamawiaj cego, a o przes ankach wykluczenia
wykonawców i odrzucenia ofert stanowi odpowiednie zapisy upzp.
Zamawiaj cy dokonuje oceny ofert, przypisuj c ka dej z nich odpowiedni
wag procentow .
Zamawiaj cy dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty, za któr uznaje si
ofert Wykonawcy, która otrzyma a najwi ksz ilo punktów, wykorzystuj c
dla tego celu system punktowy, wed ug nast puj cego kryterium:
- cena - 80 %.
- warto zadeklarowanego rabatu cenowego 20 %
1) Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium cena zostanie zastosowany
nast puj cy wzór:
P - liczba punktów przyznanych Dostawcy za cen :
CN
P = ---------------- x 100 punktów x 80%
COB
gdzie:
CN - najni sza zaoferowana cena jednostkowa,
COB – cena jednostkowa zaoferowana w ofercie badanej
2) Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium warto zadeklarowanego rabatu
cenowego Zamawiaj cy zastosuje nast puj ce wyliczenie:
rabat o warto ci 1,5%
0 punktów
rabat o warto i pomi dzy 1,6% a 1,9%
10 punktów
rabat o warto ci powy ej 1,9%
20 punktów
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O rabacie powy szym stanowi zapis § 3 punkt 3 wzoru umowy, stanowi cy
za cznik nr 6 do SIWZ, a stosowne o wiadczenie co do wysoko ci
deklarowanego rabatu cenowego Wykonawca sk ada w tre ci formularza
oferty
cenowej,
stanowi cego
za cznik
nr
1
do
SIWZ.
W kryterium termin dostawy Zamawiaj cy zastosuje nast puj cy wzór:
P = ilo

punktów za zaoferowany rabat jw. x 20 %

Ka da z ofert otrzymuje, zaokr glon do dwóch miejsc po przecinku, ilo
punktów, b
sum punktów za zadeklarowan cen oraz zaoferowany
rabat cenowy.
Je eli z ono ofert , której wybór prowadzi by do powstania obowi zku
podatkowego Zamawiaj cego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i
us ug w zakresie dotycz cym wewn trzwspólnotowego nabycia towarów,
Zamawiaj cy dla dokonania oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej
ceny nale ny podatek od towarów i us ug, który mia by obowi zek odprowadzi
zgodnie z obowi zuj cymi w tym zakresie przepisami.
Przy dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiaj cy stosuje wy cznie
zasady i kryteria okre lone przepisami upzp i zapisami SIWZ.
14. INFORMACJE O FORMALNO CIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA DOPE NIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
POBLICZNEGO:
Zawarcie umowy z Wykonawc , którego oferta zosta a wybrana nast puje w
miejscu i terminie wskazanych przez Zamawiaj cego w tre ci pisma, po up ywie
co najmniej 5 dni od jego dor czenia Wykonawcy.
15. WYMAGANIA DOTYCZ CE ZABEZPIECZENIA NALE YTEGO WYKONANIA
UMOWY:
Zamawiaj cy nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nale ytego
wykonania umowy.
16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTAN WPROWADZONE DO
TRE CI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,
OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JE ELI ZAMAWIAJ CY
WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWAR Z NIM UMOW W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH:
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Integraln cz
zapisów SIWZ stanowi wzór umowy o udzielenie zamówienia
publicznego, stanowi cy za cznik nr 5 do SIWZ.
Nadto, maj c na uwadze zapis art. 144 ust. 1 upzp, Zamawiaj cy przewiduje
mo liwo dokonania jednostronnej, nie wymagaj cej zgody Wykonawcy,
zmiany tre ci zapisów umowy w zakresie usuni cia z jej tre ci oczywistych
omy ek, w tym w szczególno ci co do braku zgodno ci jej zapisów z tre ci
zapisów SIWZ, z tre ci zapisów og oszenia o zamówieniu, z tre ci udzielonych
w toku postepowania odpowiedzi przez Zamawiaj cego, czy z tre ci oferty
Wykonawcy.
17. POUCZENIE O
RODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYS UGUJ CYCH
WYKONAWCY W TOKU POST POWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
Wykonawcom, a tak e innym podmiotom je eli ma lub mia interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniós lub mo e ponie szkod w wyniku naruszenia
przez Zamawiaj cego przepisów upzp przys uguj rodki ochrony prawnej
okre lone w przepisach od art. 179 do art. 198g upzp.

18. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPE NIAJ CYCH, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 i 7 JE ELI ZAMAWIAJ CY
DOPUSZCZA ICH SK ADANIE:
Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo
udzielenia Wykonawcy, po cenach
wskazanych w jego ofercie, zamówie uzupe niaj cych z wolnej r ki, w sytuacji
zaistnienia przes anek okre lonych zapisami art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 upzp,
maksymalnie do wielko ci wskazanych w ww. przepisach i w tre ci SIWZ;
19. OPIS ZAMÓWIENIA
Dok adny opis przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem rodzajów i ilo ci
zamawianych rzeczy – patrz punkt 3 tre ci SIWZ.
20. ADRES
POCZTY
ELEKTRONICZNEJ
LUB
STRONY
INTERNETOWEJ
ZAMAWIAJ CEGO, JE ELI ZAMAWIAJ CY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SI
DROG ELEKTRONICZN :
patrz zapis punktu 7 SIWZ.----------------------------------------------------------------------Nowe Miasto, dnia 09 listopada 2015 r.

Pawe Michalski

Zatwierdzam: kierownik Zamawiaj cego – Dyrektor Samodzielnego Publicznego
Zak adu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mie cie nad Pilic Joanna Czerwi ska:
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