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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA: 
DOSTAWĘ WRAZ Z TRANSPORTEM WĘGLA EKOGROSZKU 

DLA ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W OLECKU 
ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Technicznych ul. Plac Zamkowy 2 ;  19 - 400 Olecko 

internet: www.zst olecko. pl 

tel: 87 5202253 

fax: 87 5202254 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na: 

„Dostawę wraz z transportem węgla ekogroszek do kotłowni Zespołu Szkół 
Technicznych  w Olecku” 

Kod CPV: 

09111000-0 węgiel i paliwa na bazie węgla 
- postępowanie będzie prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zwanej dalej ustawą. 
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I.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 

1. Zakres przedmiotowy zamówienia: 

Sukcesywna dostawa wraz z transportem samochodem samowyładowczym węgla  EKOGROSZEK w 
szacunkowej ilości około 200 ton o następujących przybliżonych parametrach : 

Granulacja 5 do 32mm 

Wartość opałowa min. 24 000 kJ/kg 

Max. zawartość siarki - 1,0 % 

Max. zawartość popiołu - 10 % 

Max wilgotność – 12%  

2. Szacunkowa ilość węgla może ulec zmianie, jednak nie mniej niż 150 ton i nie więcej niż 250ton w 
zależności od ceny jednostkowej tony węgla zaproponowanej przez Wykonawcę wybranego w 
przedmiotowym postępowaniu, jak również w zależności od potrzeb Zamawiającego. 
3. Wartość zobowiązania wynikająca z podpisanej umowy z wybranym w przedmiotowym postępowaniu 
Wykonawcą nie może przekroczyć kwoty 180 000 zł brutto. 

4. Uwagi dotyczące realizacji zamówienia:. 
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a. Zgłoszenie poszczególnych zapotrzebowań będzie dokonywane drogą telefoniczną, bądź przesłane 
faksem. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia otrzymanego zamówienia. 

b. Dostawy będą dokonywane sukcesywnie pod wskazany przez Zamawiającego adres na terenie 
Olecka, nie później niż cztery dni po powiadomieniu Wykonawcy przez Zamawiającego o ilości i miejscu 
dostawy. 

c. Dostawa poszczególnych partii towaru, stanowiącego przedmiot umowy następować będzie w dni 
robocze, w godzinach pracy , tj. od 7.00 do 15.00. 

d. Koszt transportu we wskazane przez Zamawiającego miejsce pokrywa Wykonawca. 

II. OGÓLNE UWAGI DOTYCZĄCE OPRACOWANIA OFERTY. 

1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
 
2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67, ust 1, pkt 7 w 
ustawie prawo zamówień publicznych. 

4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

5. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 
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6. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 

7. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 

8. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 

9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Wykonawcy ci przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego będą zobowiązani do 
przedstawienia umowy regulującej ich współpracę. 

10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

11. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
 
12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania za wyjątkiem regulacji art. 93, ust.4 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

13. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 

14. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim w formie pisemnej. Wszelką korespondencję 
przekazywaną  faksem należy potwierdzić pisemnie na żądanie drugiej strony. 

15. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje faksem , każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
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III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, WARUNKI PŁATNOŚCI. 

1. Termin realizacji zamówienia: 

Sukcesywnie od dnia podpisania umowy przez okres od 02 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015 r. bądź 
do wyczerpania kwoty 180 000 zł brutto. 

2. Warunki płatności: 

Zapłata należności następować będzie każdorazowo po potwierdzeniu dostawy kolejnej 
partii towaru, na podstawie faktur częściowych wystawianych przez Wykonawcę, przelewem 

w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury VAT. 

IV. WARUNKI, KTÓRYCH SPEŁNIENIE WYMAGANE JEST OD WYKONAWCÓW I SPOSÓB 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW, A TAKŻE WYKAZ DOKUMENTÓW I 
OŚWIADCZEŃ JAKIE NALEŻY DOSTARCZYĆ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA TYCH 
WARUNKÓW: 

1. Warunki udziału w postępowaniu: 
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Zgodnie z art. 22, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać 
się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania. 

1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia. 

1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia. 
1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca składający ofertę w 
niniejszym postępowaniu ma załączyć następujące dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania się o 
udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone 
przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich) : 

2.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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, a w stosunku do osób fizycznych 
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

2.2. 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. 

2.3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
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decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert. 

2.4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ( załącznik nr 3 do SIWZ). 

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2.1-2.3 składa dokument lub dokumenty wystawione w 
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto 
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości oraz że 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. Termin ważności dokumentów analogicznie jak w pkt. 2. 

4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 4, zastępuje się je dokumentem, 
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, odpowiednio dla miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Termin 
ważności dokumentów analogicznie jak w pkt. 2. 

5. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i 
braku podstaw do wykluczenia, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej 
SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub 
więcej wykonawców przedmiotowe oświadczenie może być złożone wspólnie i podpisane przez 
upoważnionych przedstawicieli każdego z tych wykonawców, lub przez Pełnomocnika upoważnionego 
do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
lub reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego). 

6. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia - nie 
spełnia” na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą, z 
zastrzeżeniem art. 26, ust. 3 ustawy. 

7. Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie 
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i brak podstaw do wykluczenia z powodu 
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 
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8. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w 
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 
 
9. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22, ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 
26, ust.2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający żąda 
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt.2. 

10. Forma oferty: 

10.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną i format 
nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty 
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

10.2. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i 
wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 

10.3. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów 
stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub 
maszynopisu. 

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

12. 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 nie 
wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe 
o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane. 
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13. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez 
siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez 
Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 

14. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub 
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii, za wyjątkiem pełnomocnictw które 
należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub 
mocodawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 
przypadku podmiotów na zasobach których Wykonawca polega i które to podmioty będą brały udział w 
realizacji części zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych 
podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 
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. 

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

16. Wykonawca jest świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeksu karnego 
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, ze zm.) art. 297 § 1.; kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego 
zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo 
nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym 
znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy 
do 5 lat. 

17. Zawartość oferty: 

17.1. Kompletna oferta musi zawierać: 

17.1.1. Formularz ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 
niniejszej SIWZ. 
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17.1.2. Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie 
wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru lub innych dokumentów 
złożonych z ofertą. 

17.1.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument 
ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 

17.1.4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub oświadczenie w przypadku osób fizycznych. 

17.1.5. 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. 

17.1.6. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

17.1.7. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku 
podstaw do wykluczenia z postępowania, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego 
załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 

 

17.1.8. Parafowany lub podpisany wzór istotnych postanowień umowy, stanowiący załącznik nr 2 do 
SIWZ. 

17.1.9. Oświadczenie o okresie udzielonej gwarancji (element formularza ofertowego). 
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WADIUM 

1. Wykonawca przystępujący do przetargu nie jest zobowiązany wnieść wadium. 

 KARY UMOWNE. 

1. Zamawiający może zastosować wobec Wykonawcy następujące kary umowne wynikające 

z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości: 

a. 25% wartości całego zamówienia brutto za przedmiot umowy, w przypadku gdy Wykonawca 
odstąpi od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego; 

b. 20% wartości całego zamówienia brutto za przedmiot umowy, w przypadku gdy Zamawiający 
odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca; 

c. 0,2% wartości całego zamówienia brutto za przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki w 
dostawie poszczególnych partii towaru w miejsce i w ilości wskazanej każdorazowo przez 
Zamawiającego, z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
przewyższającego wartość kar umownych. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo pomniejszenia wysokości wynagrodzenia o uprzednio naliczone 
kary umowne. 
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4. Nie dopuszcza się cesji wierzytelności wynikającej z umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

V. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

1. Wykonawca określi cenę netto i brutto jednej tony węgla EKOGROSZEK podając ją w 
zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

2. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z 
realizacją zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty, transport. 

3. Stawka podatku VAT jest określona zgodnie z ustawą wynosi 23%. Zastosowanie przez Wykonawcę 
stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług 
spowoduje odrzucenie oferty. W przypadku uznania przez Wykonawcę, że w postępowaniu powinna 
być zastosowana inna stawka podatku VAT niż określona przez Zamawiającego Wykonawca powinien 
niezwłocznie zgłosić to w formie pisemnej Zamawiającemu przed terminem składania ofert. 

4. Cena podana przez Wykonawcę ustalona jest na cały okres obowiązywania umowy i może być 
podwyższona lub obniżona w przypadku zamiany cen u producentów. 

5. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład 
elementów. 

6. Wszystkie wartości wskazane w formularzu ofertowym powinny być podane w zaokrągleniu do 
pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku), zgodnie z zasadą określoną w § 9 pkt 6 rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego 
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zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur (... ) (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.) - „końcówki poniżej 0,5 
grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza”. 

VI. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT. 

1. Waga kryterium: CENA - 100 %  

2. Sposób oceny ofert : 

Obliczanie następować będzie według wzoru: 
cena najniższa spośród nie odrzuconych ofert (podana w PLN) 

x100% x100  

cena badanej oferty (podana w PLN) 
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* cena w rozumieniu art. 3, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 5.07.2001 r. o cenach /Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z 
2002 r. z późniejszymi zmianami/ („cena - wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący 
jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od 
towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru 
(usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym”). 

3. Wybór najkorzystniejszej oferty: 

a. Najkorzystniejsza oferta to oferta, która otrzyma największą liczbę punktów w powyższym kryterium. 

b. Ocena za kryterium będzie podawana w punktach, obliczanie będzie następować do 2 miejsca po 
przecinku. 
 
VII. POSTAĆ OFERTY. 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w jednym egzemplarzu. 

2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (maszynowej lub ręcznej). 

3. Wszystkie strony oferty powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w 
imieniu wykonawcy. 

4. Wszystkie strony powinny być ponumerowane a oferta spięta w całość. 

5. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
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6. Wykonawca ponosi koszty sporządzania oferty, w tym także ewentualne koszty tłumaczenia 
dokumentów czy też oświadczeń załączonych do oferty na język polski. 

7. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób: 

„Dostawa wraz z transportem węgla EKOGROSZEK do Zespołu Szkół 
Technicznych w Olecku. 
zaadresowanej na: 

Zespół Szkół Technicznych 

ul. Plac Zamkowy 2 

19-400 Olecko 

z adnotacją: 

Nie otwierać przed 31 października 2014 r. godz. 11.00 
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8. Koperta powinna być również opatrzona w dokładne dane wykonawcy (tzn. nazwę i dokładny adres). 

VIII. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA. 
1. Każdy wykonawca może zwrócić się, do Zamawiającego 

o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 
później niż: na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że 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. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o 
którym mowa wyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu 
składania wniosku, o którym mowa wyżej. 

Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym 
przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania 

i zamieści na stronie internetowej: www.zst olecko.pl, jako załącznik do ogłoszenia o przedmiotowym 
zamówieniu. 

2. Wyjaśnień udziela : 

W kwestiach merytorycznych i formalnych - dyrektor ZST dr Marek Góryński 

3. Zamawiający oświadcza, że nie przewiduje spotkania z Wykonawcami. 
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IX. SKŁADANIE OFERT. 

1. Ofertę należy złożyć w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Olecku 

ul. Plac Zamkowy 2 (Sekretariat ). 

2. Termin składania ofert upływa w dniu 31 października 2014 r. o godz. 11.00. 

3. Wszelkie zmiany lub poprawki w tekście oferty winny być parafowane i datowane 
własnoręcznie przez osoby uprawnione. 

4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone niezwłocznie bez otwierania. 

5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 
warunkiem, 

że Zamawiający otrzyma przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie 

o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zmiany te muszą zostać przygotowane i oznaczone 
tak jak oferta, dodatkowo koperta ta powinna zostać oznaczona określeniami „ZMIANA” 
lub „WYCOFANIE”. 

6. Termin związania wykonawcy ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 
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X. OTWARCIE OFERT. 

1. Otwarcie ofert nastąpi w sekretariacie Zespołu Szkół Technicznych w Olecku przy ul. Plac Zamkowy 
2 w dniu 31 października 2014r. o godzinie 11.30 

2. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert. 

3. Koperty oznaczone „ZMIANA” lub ‘WYCOFANIE” zostaną otwarte w pierwszej kolejności. 

Elementy opłacalności ekonomicznej oferty, których dotyczy „WYCOFANIE”, nie będą 
ogłoszone. 

W pozostałych przypadkach zamawiający ogłosi nazwy wykonawców, ich adresy i oferowane ceny. 

4. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 
 
5. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu ich składania z tym, że 
dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. 

6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

7. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także 
informacje dotyczące ceny. 

8. Na zakończenie części jawnej Przewodniczący Komisji Przetargowej poda orientacyjny termin, 
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miejsce i sposób ogłoszenia wyników przetargu. Następnie rozpocznie się część tajna postępowania, 
podczas której wykonawcy nie biorą udziału. 

9. Wykonawcy chcący aby część oferty nie została ujawniona innym uczestnikom postępowania 
powinni zastrzec (poprzez oznaczenie w sposób nie budzący wątpliwości - opisać „Tajemnica 
przedsiębiorstwa”), iż ta część stanowi zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

XI. WYJAŚNIANIE BADANYCH OFERT. 

1. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może zażądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a 
Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 2, dokonanie 
jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

2. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste pomyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe 
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na 
niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian 
w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

XII. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY : 
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1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy 
złożyli oferty, o: 

a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego 
ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, 
którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym 
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium i łączną punktację, 

b. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

c. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne. 
d. terminie określonym zgodnie z art. 94, ust.2, po którego upływie umowa w/s zamówienia publicznego 
może być zawarta. 

2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie 
poinformowany o miejscu i terminie zawarcia umowy. 

XIII. ZAWARCIE UMOWY. 

1. Zamawiający na warunkach określonych we wzorze istotnych postanowień umowy stanowiącym 
załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie 
uznana za najkorzystniejszą, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 
wyborze oferty (zawiadomienie zostanie przesłane faksem lub drogą elektroniczną). 
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2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o 
którym mowa wyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę lub nie 
odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono Wykonawcy. 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich 
ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których 
mowa w art. 93 ust. 1. Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień 
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy na skutek okoliczności, które powodują, że zmiany będą konieczne z punktu 
widzenia interesów Wykonawcy lub Zamawiającego w szczególności w zakresie: 

4.1. Zmiany terminu wykonania zamówienia spowodowanej przyczynami leżącymi poza Wykonawcą i 
Zamawiającym ( np. warunkami atmosferycznymi, chwilowymi brakami magazynowymi, klęskami 
żywiołowymi lub działaniami wojennymi). 

4.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby sprawującej nadzór nad dostawą w 
następujących przypadkach: 

-choroby lub innych zdarzeń losowych, 

- jeżeli stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od 
Zamawiającego (np. rezygnacja). 

4.3. Innym niż wymienione wyżej, ale z zastrzeżeniem art. 140, ust. 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
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XIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ. 

1. Środki ochrony prawnej przysługują 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 niniejszej ustawy. 
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 
5.ustawy. 

3. 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. 

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

4.1.Opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału 

w postępowaniu. 

4.2. Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia. 

4.3. Odrzucenia oferty odwołującego. 

5. 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. 
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6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
7. 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 ustawy. 

8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu 
czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na 
podstawie art. 180 ust. 2 ustawy. 

9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo 
dokonuje czynności zaniechanej, informując 

o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 

10. 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 
ustawy, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

11. 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 zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

12. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 10 i 11 wnosi się: w terminie 5 dni od dnia, 
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 
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14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

15. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu 
ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, 
zwanych dalej „orzeczeniem”. 

16. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię 
odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu 
lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie 
internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, 
wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

17. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia 
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu 
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się 
Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła 
się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

18. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 
r. - Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi 
inaczej. 
19. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na piśmie 
lub ustnie do protokołu. 

20. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: 

20.1. Nie zawiera braków formalnych. 
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20.2. Uiszczono wpis. 

21. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego 
uiszczenia dołącza się do odwołania. 

22. Odwołanie rozpoznaje Izba w składzie jednoosobowym. Prezes Izby może zarządzić 
rozpoznanie sprawy w składzie trzyosobowym, jeżeli uzna to za wskazane ze względu na 
szczególną zawiłość lub precedensowy charakter sprawy. 

23. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby. Prezes Izby 
może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez Izbę, jeżeli zostały one złożone w tym samym 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dotyczą takich samych czynności zamawiającego. 

24. O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. 

W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie. 

25. Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub 
może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. 
26. Orzeczenie Izby, po stwierdzeniu przez sąd jego wykonalności, ma moc prawną na równi z 
wyrokiem sądu. Przepis art. 781 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania 
cywilnego stosuje się odpowiednio. 

27. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 
do sądu. 

28. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy 
z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 
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29. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
zamawiającego. 

30. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w 
placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

31. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi 
w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

32. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania 
odwołania ani występować z nowymi żądaniami. 

33. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu 
skargi do sądu. 

34. Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku uwzględnienia 
skargi sąd zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty sprawy, a w 
pozostałych sprawach wydaje postanowienie. 

35. Jeżeli odwołanie zostaje odrzucone albo zachodzi podstawa do umorzenia postępowania, sąd 
uchyla wyrok lub zmienia postanowienie oraz odrzuca odwołanie lub umarza postępowanie. 

36. Sąd nie może orzekać co do zarzutów, które nie były przedmiotem odwołania. 

37. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga 
kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu. 



Specyfikacja przetargu 2014 
piątek, 17 październik 2014 

 

27 
 

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach zamówienia mają zastosowanie przepisy 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 
759) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

XVI. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

1. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 
1. załącznik nr 1 formularz ofertowy 
2.  załącznik nr 2 wzór istotnych postanowień umowy 
3.  załącznik nr 3 oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień 

publicznych 


