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Krynica-Zdrój, dnia 08.10.2013r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA 

 
 
 

w skrócie SWIZ 

dla postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego , prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego w wartości  poniżej progów ustalonych na podstawie 

art.11,ust.8 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
  
 
Znak sprawy: ZP.05./2013 
 
 
 
 

 Nazwa zadania : 
  „Sukcesywna dostawa soli drogowej na potrzeby  Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  
w Krynicy-Zdroju, w sezonie zimowym 2013/2014 r.” 

  
 
 
 
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
www.portal.uzp.gov.pl w dniu 08.10.2013r. pod numerem: 409208-2013  
 
 
 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zostało opublikowane w siedzibie 
Zamawiającego na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej: www.mpgk-krynica.pl  
w dniu 08.10.2013 r.  
 
 
 
 
Uwaga: 
1. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ. 
2. Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowiące jej integralną część należy    
    wypełnić ściśle według wskazówek. 
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I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: 
 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

 ul. Kraszewskiego 37 
 33-380 Krynica-Zdrój 
  Telefon:  +48 (18) 472-52-60 
   Faks:      +48 (18) 472-52-80 
   Strona internetowa:  www.mpgk-krynica.pl 
   E-mail:  mpgk@mpgk-krynica.pl 
 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00 

 
II. Tryb udzielenia zamówienia. 

 
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
 roku Prawo zamówień publicznych -  tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem 
 Marszałka Sejmu z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
 ustawy – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), 
 także wydane na podstawie niniejszej ustawy Rozporządzenia wykonawcze 
 dotyczące przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza: 

1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie 
 rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w 
 jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231), 
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie 
 średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania 
 wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 282 poz. 1650), 
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot 
 wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek 
 przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich  
 (Dz. U. z 2011 r. Nr 282 poz. 1649 ze zmianami). 
 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
 szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień 
 publicznych. 
 
3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 
 oraz art. 39 - 46 Prawa zamówień publicznych. 
 
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
 zamówienia, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia. 
 
1.  Opis przedmiotu zamówienia: 

1) Niniejsze zamówienie obejmuje dostawę 400 ton soli drogowej (+/- 50 ton) 
o granulacji od 0,25 mm do 4 mm w tym pow.1 mm max. 20% , z zawartością chlorku 
sodu NaCl min. 98% ,z zawartością chlorku wapnia min. 0,90 %, z dodatkiem 
antyzbrylacza w ilości min. 20 mg/kg, o pozostałych właściwościach opisanych 
Polską Normą , z przeznaczeniem do zimowego utrzymania nawierzchni dróg. 

2) Dostawa soli będzie realizowana sukcesywnie (w kilku terminach) do bazy 
transportowej ZSTiS w Powroźniku 140, Gmina Muszyna na polecenie 
Zamawiającego, partiami po ok. 60 ton. 
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3) Zamawiający będzie zgłaszał zapotrzebowanie na dostawę soli telefonicznie  
lub faxem, dostawa powinna być zrealizowana w ciągu 24 godzin od chwili 
otrzymania zgłoszenia. Termin dostawy soli Wykonawca będzie uzgadniał  
z upoważnionymi do tej czynności pracownikami Zamawiającego. 

4) Wykonawca zapewnia dostawę soli własnym transportem i na swój koszt.  
5) Zapata nastąpi w częściach - za faktycznie dostarczoną ilość soli, po wykonaniu 

każdorazowej dostawy. 
6) W przypadkach wątpliwych Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli 

laboratoryjnej dostarczonej soli z każdej partii dostawy w wybranym przez siebie 
laboratorium. W przypadku stwierdzenia wadliwości przedmiotu dostawy kosztami 
badań zostanie obciążony Wykonawca. Poniesie on również koszty wymiany partii 
dostawy na materiał zgodny z wymogami.  

7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli makroskopowej dostarczonego 
materiału. W przypadku stwierdzenia zbrylenia bądź obecności niedozwolonych 
domieszek Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nowy transport przedmiotu 
zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż 24h. 
 

2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
 
 CPV -      

  34927100-2  sól drogowa 

 
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
 
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
 
5. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 
 
6. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub 
 całości zamówienia podwykonawcom:   brak możliwości. 
 
7. Wymagania stawiane Wykonawcy: 

1) Wykonawca powinien dostarczyć sól drogową , zgodnie z aktualnymi wymogami 
przepisów prawa. 

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczonej soli i jest zobowiązany  
do przedstawienia wraz z dostawą , aktualnego świadectwa jakości soli drogowej. 

3) Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu ciągłość dostaw w okresie trwania 
umowy i zagwarantować realizację jednorazowej dostawy , w ilości ok. 60 ton  
w ciągu 24 godzin od telefonicznego zgłoszenia takiej potrzeby przez 
Zamawiającego. 

4) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 
5) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 

Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.  
6) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych 

ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 
7) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez 

Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 
 

IV. Termin wykonania zamówienia. 

 
Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia: Cztery miesiące  
po podpisaniu umowy - sukcesywna dostawa soli drogowej w okresie 
od 15 listopada 2013 roku do 15 marca 2014 roku. 
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V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 
tych warunków. 

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

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - koncesja, zezwolenie, licencja. 

2) Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia - wymagane 
jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej jednej dostawy soli drogowej 
w ilości nie mniejszej niż 300 ton, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie (załącznik nr 4 do SIWZ). 

3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  
do wykonania zamówienia - wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę,  
iż znajduje się w dyspozycji co najmniej jednego pojazdu przeznaczonego do 
przewozu materiałów  spełniającego obowiązujące w tym zakresie normy (załącznik 
nr 5 do SIWZ). 

4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia - zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 2 do SIWZ).  

 
2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
 podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.  
  
3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają 

wykluczeniu na podstawie  art. 22  ust.1 opisane w pkt. 1- 4  oraz  na podstawie  
art.24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych ( załącznik nr 3 do SIWZ ). 

 
4. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

1) Jest niezgodną z ustawą. 
2) Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  

z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych. 
3) Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
4) Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
5) Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia. 
6) Zawiera błędy w obliczeniu ceny. 
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień 
publicznych. 

8) Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
 

5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą. 
 
6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu  
 o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku 
 granicznego - spełnia/ nie spełnia. 
 
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
 
A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 
 

a.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę  (załącznik nr 1  
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 do SIWZ). 
a.2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa 
 zamówień publicznych (załącznik  nr 2 do SIWZ). 
a.3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
 zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (załącznik nr 3 do SIWZ). 
a.4) Wykaz wykonanych dostaw (załącznik nr 4 do SIWZ). 
a.5) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 

Wykonawcy usług (załącznik nr 5 do SIWZ). 
a.6) Informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej (załącznik nr 6  

do SIWZ). 
 

B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
 zamówienia z art. 24 ust 1 Prawa zamówień publicznych Wykonawca składa 
 następujące dokumenty: 
 

b.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, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
 składania ofert. 
b.2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
 potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 
 zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
 rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
 decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
 upływem terminu składania ofert. 
b.3) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
 Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie 
 zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 
 potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
 rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
 decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
 upływem terminu składania ofert. 

b.4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 4-8 oraz pkt 10-11ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. 

b.5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
 terminu składania ofert. 
b.6) Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), albo informację o tym, że nie 
należy do grupy kapitałowej. Jeżeli wykonawca nie należy do grupy kapitałowej i chce 
złożyć informację o której mowa powyżej, może skorzystać ze wzoru oświadczenia 
stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. 
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców którzy należą 
 do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli 
odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, 
chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania 
uczciwej konkurencji. 

 
C. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 
 ust. 1 pkt. 1 - 3 ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty:  

c.1) koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
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koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności  gospodarczej w zakresie 
objętym  niniejszym zamówieniem  publicznym.  
Opis dla Wykonawcy: Kserokopia aktualnego zaświadczenia 

c.2) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 
warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat licząc od dnia złożenia 
oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem 
dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie.  
Opis dla Wykonawcy : Wykaz wykonanej co najmniej jednej dostawy soli drogowej 

w ilości co najmniej 300 ton w okresie 3 lat – złącznik nr 4 do SIWZ. 
c.3) Zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego,  

że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom 
technicznym – lub równoważne zaświadczenie wystawione przez podmiot  mający 
siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
Szczegółowy opis dla Wykonawcy - wyszczególnienie norm, specyfikacji 
technicznych. 
Opis dla Wykonawcy : Należy przedstawić aktualny dokument, potwierdzający 

określoną w punkcie III,ust.1 niniejszej SIWZ, jakość oferowanego paliwa ,  
ze wskazaniem jego producenta. 

 
D. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków o których mowa w  art. 22 
 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty: 

d.1) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzający,  
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

 
E. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 
 

e.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. b.1), b.2), b.3), b.4), b.5), b6), składa 
dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony  
 nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
 2) 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 - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
 terminu składania ofert, 
 3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony 
 nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
e.2) Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. b.4) składa zaświadczenie właściwego 
 organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania 
 osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 
 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
 przed upływem terminu składania ofert. 
e.3) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
 lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym  
 pkt.„E" zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 
 notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
 samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania 
 osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - 
 wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. „E". 
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F. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:  
 

f.1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku 
 dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do 
 reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
 umowy. 
f.2) Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt.(A, B) dla każdego 
 partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 
 

G. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi, lub roboty budowlane 
 odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
 zamówienia do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:  

g.1) Opisu urządzeń technicznych, instrukcji obsługi oraz środków stosowanych przez 
 wykonawcę dostaw lub usług oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, 
 w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia. 
 g.2)Zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego,  
 że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom 
 technicznym - lub równoważne zaświadczenie wystawione przez podmiot mający 
 siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
g.3) Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności 
 działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do 
 systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich - lub 
 równoważne zaświadczenie wystawione przez podmiot mający siedzibę w innym 
 państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo inny dokument 
 potwierdzający odpowiednio stosowanie przez wykonawcę równoważnych środków 
 zapewnienia jakości. 
g.4) Zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności 
 działań wykonawcy z europejskimi normami zarządzania środowiskiem, jeżeli 
 zamawiający wskazują środki zarządzania środowiskiem, które wykonawca będzie 
 stosował podczas realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, odwołując 
 się do systemu zarządzania środowiskiem i audytu (EMAS) lub norm zarządzania 
 środowiskiem opartych na europejskich lub międzynarodowych normach 
 poświadczonych przez podmioty działające zgodnie z prawem Unii Europejskiej, 
 europejskimi lub międzynarodowymi normami dotyczącymi certyfikacji - lub 
 równoważne zaświadczenie wystawione przez podmiot mający siedzibę w innym 
 państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo inny dokument 
 potwierdzający odpowiednio stosowanie przez wykonawcę równoważnych środków 
 zarządzania środowiskiem. 

 
H. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów : 
 

h.1) Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii 
 poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę / osoby 
 uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". 
h.2) Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia 
 podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia 
 właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 
h.3) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
 polski. 
h.4) 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. 
h.5) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
 w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. h.6), kopie dokumentów dotyczących 
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 każdego z tych podmiotów winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez 
 te podmioty. 
h.6) Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. C i D 
 polega na zasobach innych podmiotów zobowiązany jest wykazać, że w stosunku  
 do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie 
 zamówienia poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w pkt. od 
 b.1) do b.5)dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały 
 udział w realizacji części zamówienia. 
h.7) Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków dotyczących sytuacji 
 ekonomicznej i finansowej, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów 
 zobowiązany jest złożyć dokumenty, o których mowa w pkt. d.2) dotyczące tych 
 podmiotów. 

 
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 
do porozumiewania się z Wykonawcami.  
 
1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych: 

1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający  
 i  Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na: 
 adres zamawiającego podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
 zamówienia. 
2) Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z Wykonawcami: 
a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu 
 podany w pkt. I niniejszej SIWZ. 
 Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania 
 oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych  
 za pomocą faksu. W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, 
 wnioski, zawiadomienia oraz inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą 
 nieczytelne Zamawiający może się zwrócić o ponowne ich przesłanie za pomocą 
 innego z wymienionych w SIWZ sposobów. 

 
2. Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach formalnych 
 procedury przetargowej jest :  

 stanowisko:                               Zastępca Dyrektora 
 imię i nazwisko:                mgr inż. Jolanta Szyszka   
 tel.      +48  (18) 472-52-60, 
 faks:        +48  (18) 472-52-80.   

  
3. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej 
 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień 
 niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych 
 warunków  zamówienia nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania 
 ofert, z zastrzeżeniem pkt.2).Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną 
 jednocześnie przekazane wszystkim wykonawcom , który przekazano SIWZ ,bez 
 ujawniania źródła  zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej:  
 www.mpgk-krynica.pl. 

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż 
do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt. XI niniejszej 
specyfikacji) terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający 
może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu,  
o którym mowa w pkt. 2), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić 
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wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania. 
4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane 

wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 
zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie 
internetowej: www.mpgk-krynica.pl. 

5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi 
na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania 
pisemności postępowania. 

6)  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami. 
 

4. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
 1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania 
 ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
2) wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym 
 zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano 
 specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie  
 internetowej: www.mpgk-krynica.pl. 

3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, 
jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 
Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów 
będą podlegały nowemu terminowi. 

4) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści 
ogłoszenia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na 
wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne. 

5) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści 
ogłoszenia Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o 
zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", 

przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie 
zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 
2 Prawa zamówień publicznych. 

6) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o 
zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający 
zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej: 
www.mpgk-krynica.pl. 

 
VIII. Wymagania dotyczące wadium. 
 
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium do dnia 16 października 2013r.  
 do godz.10:00. 

 
2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 4 000,00 zł 
 (słownie : cztery tysiące   00/100 złotych). 
 
3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 

1) W pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: PKO BP  w Krynicy-Zdroju, numer 
rachunku bankowego : 64 1020 3453 0000 8302 0008 6967   z adnotacją: 
 „Wadium - Zakup i dostawa soli drogowej.” 

2) W poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 
kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym. 

3) W gwarancjach bankowych.  
4) W gwarancjach ubezpieczeniowych.  
5) W poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
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Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r.Nr 42, poz.275), w terminie do 16 października 
2013r. godz.10.00, sposób przekazania: dostarczone do sekretariatu siedziby przed 
otwarciem ofert. 

 
4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin 
 uznania na rachunku Zamawiającego. 
 
5. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zam. publicznych zawarte  

w art. 45 i 46  
 
6. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji 
 form wadium Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego 
 oferta  podlegać będzie odrzuceniu. 
 
IX. Termin związania ofertą. 

 
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 
 ofert. 
 
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 
 składania ofert. 
 
3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu 
 związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców  
 o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy 
 jednak niż 60 dni. 
 
4. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 
 związania ofertą , z tym , że Zamawiający może tylko raz , co najmniej na 3 dni przed 
 upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody 
 na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
 
5. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
 najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 
 dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
 
X. Opis sposobu przygotowania oferty. 
 

1. Przygotowanie oferty: 
1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem 

czytelnym. 
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą 

wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie 
gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 

4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga 
załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 

5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki  
i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 

6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi 
przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone 
w tych dokumentach. 

7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ 
osób podpisującej ofertę. 
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8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 
możliwości dekompletacji zawartości oferty. 

 
2. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty  
            gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne): 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione 
zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych 
przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do 
oferty. 

3) Oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie 
lub przez upoważnionego przedstawiciela. 

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

5) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie 
wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem 
umowy Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej 
współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym 
termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 

 
3. Sposób zaadresowania oferty: 

1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób 
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej 
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.  

2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane  
do zamawiającego na adres podany w punkcie I niniejszej specyfikacji i opatrzone 
nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: 

 
 
 Przetarg nieograniczony na dostawę:    „Sukcesywna dostawa soli drogowej 

na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krynicy-Zdroju, w sezonie 
zimowym 2013/2014 r.”Nie otwierać przed  16.10.2013r., godz. 10:15. 

 

3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 
oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 

 
XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 
 
1. Oferty należy składać do dnia: 16 października 2013r. do godz. 10:00  

 w siedzibie zamawiającego:  
 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju 
 33-380 Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 37 (pierwsze piętro Sekretariat - pok. nr 5). 

 
2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 
 ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej. 
 
3. Oferty zostaną otwarte dnia:  16 października 2013r. o godz. 10:15  
 w siedzibie  zamawiającego:  
 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju 
 33-380 Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 37 (pierwsze piętro Sala Konferencyjna). 
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XII.  Opis sposobu obliczenia ceny. 
 
1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu 
 ofertowym" stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
 zamówienia. 

 
2. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia łącznie z kosztami wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. 
 

3. W cenie powinny być uwzględnione wszystkie ewentualne opłaty celne, wszystkie 
podatki łącznie z podatkiem od towarów i usług - VAT. Prawidłowe wskazanie stawki 
podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. 

 
4. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty. 

 
5. Walutą obowiązującą dla oferty jest PLN. 

 
6. Cena oferty musi być podana cyfrowo w PLN , z dokładnością do 2 miejsca  

po przecinku oraz słownie w miejscach do tego przewidzianych. 
 
7. Cena  może  być  tylko  jedna  za  oferowany  przedmiot  zamówienia,  nie  

dopuszcza  się wariantowości cen. 
 

 
XIII. Kryteria oceny oferty. 

 

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie  
do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 

1) Oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją. 
2) Oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie. 
3) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego. 
4) Wniesiono poprawnie wadium. 

 

2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający będzie kierował się kryterium: 
 
Cena  - 100% 
 

1) W ramach kryterium "cena" porównywane będą ceny brutto za cały zakres 
zamówienia wynikające z kwestionariusza ofertowego. 

2) Ocena punktowa oferty będzie dokonywana według poniższego wzoru:  
           
Wp = ( C min : C x ) x 100 pkt 
 

gdzie:  Wp       - liczba punktów za kryterium cena 
C min  - najniższa cena wynikająca za złożonych ofert 
C x      - cena oferty badanej  

 
3) Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza. 
  
 
XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
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1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie  
 z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych 
 zawartych w ofercie. 

 
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą 
 ofertę. 
 
3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi 
 Wykonawców podając w szczególności: 

1) 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 z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert  
 i łączną punktację. 
2) Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawców, jeżeli takie będzie miało 
 miejsce.  
3) Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce. 
4) Terminie po upływie, którego możliwe będzie zawarcie umowy. 

 
4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: 

1) Zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy 
 ogłoszeń. 
2) Zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego: www.mpgk-krynica.pl. 

 
5. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający 
 zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 

1) Ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania 
 przed upływem terminu składania ofert. 
2) Złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składani 
 ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 
6. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na 
 wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi  
 o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu 
 zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 
 
7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na 
 wniesienie protestu, chyba , że zostanie złożona tylko jedna oferta , w takim 
 przypadku umowa może zostać podpisana przed upływem tego terminu. 
 
8. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego 
 wykonawcę. 
 
9. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie 
 uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
 spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że 
 zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania. 
 
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 
1. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
 umowy. 
 
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy. 
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1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę  
 z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 
 
2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści 
 niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 
 
3. Istotne postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik  
 nr 7 do niniejszej  SIWZ. 
 
4. Zamawiający przewiduje zmiany w wynagrodzeniu w przypadku ustawowej zmiany 
 wysokości podatku VAT. 
 
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

 
1. Ogólne. 

1) Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI (art. 179-198g) ustawy Pzp, 
 przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, 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. 
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 Pzp. 
3) Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są: 
 •odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, 
 •skarga do sądu. 

 
XVIII. Postanowienia końcowe. 

1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Uczestnicy postępowania mają prawo 
 wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia w trakcie 
 prowadzonego postępowania za wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki  
 do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę 
 przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
 zastrzeżonych przez  uczestników postępowania. 
 
2. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad: 

1) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku. 
2) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów.  
3) Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika 
 Zamawiającego. 
4) Wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert,  
 za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu.  
5) Udostępnienie dokumentów może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz  
 w czasie godzin jego pracy. 
 

3. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników 
 pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn 
 technicznych  przesłanie dokumentów będzie znacząco utrudnione Zamawiający 
 poinformuje o tym Wykonawcę oraz wskaże sposób, w jaki mogą one być 
 udostępnione.  
 
4. Kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem Wykonawcy Zamawiający 
 wykonuje odpłatnie (cena  0,50 zł za 1 stronę). 
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5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 
 publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2010 r.  
 w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U.  
 z 2010 nr 223 poz. 1458) oraz Kodeks Cywilny. 
  
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
7. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 
 publicznych oraz Kodeks cywilny. 
 
XIX. Załączniki 

 
Załączniki składające się na integralną cześć SIWZ : 

 
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1. 
2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  

– załącznik nr 2. 
3. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  

– załącznik nr 3. 
4. Wykaz wykonanych dostaw – załącznik nr 4. 
5. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych  

Wykonawcy – załącznik nr 5. 
6. Informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej – załącznik nr 6. 
7. Projekt umowy – załącznik nr 7. 

 
 
                                                                             Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny 

Andrzej Dobrzański 
Krynica-Zdrój, dnia 8 października 2013r.                            
                                                                      ____________________________________ 
                                                                                                                      Kierownik Zamawiającego                          


