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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:241226-2013:TEXT:PL:HTML

Polska-Wodzisław: Węzeł cieplny lokalny
2013/S 139-241226

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu
292444006
ul. Szkolna 4
Punkt kontaktowy: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu
Osoba do kontaktów: Tadeusz Mendrala
28-330 Wodzisław
POLSKA
Tel.:  +48 413806018
E-mail: tademen@poczta.onet.pl
Faks:  +48 413806018
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://liceumwodzislaw.pl
Adres profilu nabywcy: http://liceumwodzislaw.pl
Dostęp elektroniczny do informacji: http://liceumwodzislaw.pl/aktualnosci/przetarg
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Uczelnia publiczna

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Edukacja

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa energii cieplnej c.o. dla potrzeb Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu na bazie
dzierżawionej przez Wykonawcę kotłowni wraz z urządzeniami.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:241226-2013:TEXT:PL:HTML
mailto:tademen@poczta.onet.pl
http://liceumwodzislaw.pl
http://liceumwodzislaw.pl
http://liceumwodzislaw.pl/aktualnosci/przetarg
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Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Wodzisław/świętokrzyskie.
Kod NUTS PL332

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dostawy energii cieplnej: (centralnego ogrzewania) c.o.
dla potrzeb Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu na bazie dzierżawionej przez Wykonawcę,
kotłowni wraz z urządzeniami przez okres 10 lat. Roczne zapotrzebowanie mocy na cele c.o. wynosi 0,38MW a
szacunkowa wartość zużycia ciepła w okresie trwania całego zamówienia wynosi 18 500GJ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09323000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
1 800 000 PLN.
Szacunkowa wartość bez VAT: 447 805,80 EUR

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 120 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
15 000 PLN (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100).
2. Forma wadium.
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancjach z
tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
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5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. t.j. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze
zm.).
3. W treści dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innej formie niż w pieniądzu, muszą znajdować
się następujące informacje:
a) oznaczenie sprawy, nazwa zamówienia;
b) kwota wadium;
c) okres ważności dokumentu;
d) nazwa i adres Zamawiającego;
e) nazwa i adres wnoszącego wadium – Wykonawcy;
f) treść oświadczenia gwaranta, zgodnie z którym gwarant zobowiązuje się bezwarunkowo i nieodwołalnie do
wypłacenia kwoty roszczenia z tytułu wadium w terminie 14 dni po otrzymaniu od Zamawiającego pierwszego
pisemnego żądania, bez konieczności jego uzasadnienia, o ile Zamawiający stwierdzi w swoim żądaniu, że
kwota roszczenia jest mu należna w związku z zaistnieniem co najmniej jednego z warunków zatrzymania
wadium, określonych w ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. nr 113, poz. 759 z
późn. zm.).
Uwaga!
Gwarant nie może uzależniać wykonania obciążającego go świadczenia na rzecz Zamawiającego od
zachowania jakichkolwiek innych rygorów poza złożeniem przez Zamawiającego gwarantowi pisemnego
oświadczenia, w którym zawarte jest żądanie wypłacenia oznaczonej kwoty pieniężnej na mocy udzielonej
gwarancji (np. rygorem powodującym wadliwość złożonego dokumentu będą zapisy typu: w celu identyfikacji
żądanie zapłaty należy przesłać za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek beneficjenta, bank musi
potwierdzić, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu beneficjenta; kwota gwarancji ulega zmniejszeniu w miarę upływu terminu jej ważności; gwarant
jest zwolniony z realizacji gwarancji na skutek działań wojennych, stanu wyjątkowego, strajków, manifestacji,
rewolucji, wewnętrznych zamieszek, aktów terroru, sabotażu, działania energii jądrowej, itp.; oraz inne tym
podobne).
4. Miejsce i sposób i termin wniesienia wadium.
1) Wadium wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego -
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu: 05 8490 0007 0000 0003 8670 0002, a za termin wniesienia
przyjmuje się rzeczywisty czas uznania rachunku bankowego Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany
do dołączenia do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu
przelewu należy wpisać „Wadium–zakup ciepła”.
2) wadium w pozostałych akceptowanych formach należy składać w oryginale w siedzibie Zamawiającego
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu, księgowość, w terminie do dnia 27.8.2013r. do godziny
11:00
3) do oferty należy dołączyć kserokopię wnoszonego wadium.
4) wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu,
Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego
potwierdzi, że otrzymał wadium przed upływem terminu składania ofert.
5. Zwrot wadium.
1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem pkt 6 ppkt. 2 SIWZ.



Dz.U./S S139
19/07/2013
241226-2013-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

4/10

19/07/2013 S139
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4/10

2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, jeżeli było wymagane;
3) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania
ofert;
6. Ponowne wniesienie wadium
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie
pkt 4) ppkt. 1), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
7. Zatrzymanie wadium.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
1) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z
przyczyn nieleżących po jego stronie.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. W rozliczeniach pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym obowiązują ceny i stawki opłat kalkulowane zgodnie
z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło. Wykaz cen i stawek opłat stanowi
Załącznik Nr 6 do niniejszej umowy.
2. Zmiana cen i stawek opłat może nastąpić w wyniku dostosowania przez Wykonawcę cen i stawek opłat do
zmieniających się warunków prowadzenia działalności, zgodnie z przepisami Rozporządzenia o którym mowa w
ust. 1. Zmiana nie powoduje konieczności zmiany umowy.
3. Wykonawca pisemnie powiadamia Zamawiającego o wprowadzeniu nowych cen i stawek opłat za
dostarczaną energię w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od dnia wprowadzenia zmiany.
4. Należność za energię cieplną regulowana będzie przez Zamawiającego, na podstawie wystawianych przez
Wykonawcę miesięcznych faktur w terminie do 21 dni licząc od daty jej doręczenia. Faktury wystawiane
będą bez podpisu Zamawiającego. Za datę zapłaty uważa się datę wpływu należności za ciepło na rachunek
Wykonawcy.
5. Dla zapewnienia prawidłowości rozliczeń za dostarczone ciepło, Wykonawca na żądanie Zamawiającego,
umożliwi mu dostęp do układów pomiarowo – rozliczeniowych oraz wgląd do dokumentów stanowiących
podstawę rozliczeń za dostarczone ciepło.
6. W przypadku uszkodzenia, braku wskazań bądź stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo
– rozliczeniowego, wysokość opłat w okresie braku prawidłowego pomiaru ciepła naliczana będzie według
sposobu przewidzianego w obowiązujących przepisach.
7. W razie stwierdzenia uszkodzenia i potrzeby wymiany urządzenia pomiarowego, Wykonawca zobowiązuje
się do wymiany urządzenia w terminie do 30 dni. O terminie dokonania wymiany Wykonawca powiadomi
Zamawiającego najpóźniej na 2 dni przed planowaną wymianą urządzenia.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
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1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
oraz
5) Potwierdzą brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa, w art. 24 ust. 1
Pzp
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków.
1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Pzp,
jeżeli wykonawca potwierdzi to złożonym do oferty oświadczeniem (Załącznik Nr 5 do SIWZ).
2. Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, jeżeli przedstawi aktualną koncesję
wydaną na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne – tekst jednolity Dz. U. z 2012 r.
poz. 1059 Rozdział 5 art. 32. 1. Ustawy Prawo energetyczne.
3. Zamawiający uzna, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, poprzez
Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają świadectwa
kwalifikacyjne energetyczne, dozorowe i eksploatacyjne (Załącznik Nr 5 do SIWZ pkt. 7).
4. Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu niespełnienia
warunków określonych art. 24 ust. 1 Pzp, jeżeli Wykonawca potwierdzi to oświadczeniem oraz dokumentami
określonymi w rozdziale.
5. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, podmioty te przedkładają pisemne
zobowiązanie do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia.

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Oświadczenie o spełnieniu
warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 5 do SIWZ).
Wymagana forma dokumentu – oryginał.
1.2. Zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym
tj.: aktualna koncesja wydana na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne - tekst
jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 i aktami wykonawczymi do ustawy) Rozdział 5 art. 32. 1. Ustawy Prawo
energetyczne.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o
których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp Wykonawca winien przedłożyć następujące dokumenty:
2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa, w art.
24 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik Nr 5 do SIWZ).
Wymagana forma dokumentu – oryginał.
2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
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Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę.
2.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę.
2.6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę.
2.7. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa, w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały
udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiotów dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia ich z postępowania (dokumenty
określone w pkt 2).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymóg złożenia dokumentów, o
których mowa w Rozdziale VI pkt. 2 dotyczy każdego z Wykonawców oddzielnie.
Wykonawcy występujący wspólnie muszą łącznie spełniać warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp.
Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, nie może podlegać wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. 24 ust.1 Pzp.
Zgodnie z art. 141 Pzp Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zasady odpowiedzialności
solidarnej dłużników określa art. 366 Kodeksu cywilnego.
Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 2.3. aktualne zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 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;
Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę.
2.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Pzp,
jeżeli wykonawca potwierdzi to złożonym do oferty oświadczeniem (Załącznik Nr 5 do SIWZ).
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2. Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, jeżeli przedstawi aktualną koncesję
wydaną na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne – tekst jednolity Dz. U. z 2012 r.
poz. 1059 Rozdział 5 art. 32. 1. Ustawy Prawo energetyczne.
3. Zamawiający uzna, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, poprzez
Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają świadectwa
kwalifikacyjne energetyczne, dozorowe i eksploatacyjne (Załącznik Nr 5 do SIWZ pkt. 7).
4. Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu niespełnienia
warunków określonych art. 24 ust. 1 Pzp, jeżeli Wykonawca potwierdzi to oświadczeniem oraz dokumentami
określonymi w rozdziale.
5. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, podmioty te przedkładają pisemne
zobowiązanie do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
oraz
5) Potwierdzą brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa, w art. 24 ust. 1
Pzp.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
213/09/2013

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
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IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
27.8.2013 - 11:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 27.8.2013 - 12:00
Miejscowość:
Wodzisław.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Marta Musiał,
Anna Mędryk,
Małgorzata Wielgus.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną z zastrzeżeniem informacji
zamieszczanych na stronie internetowej, na której zamieszczona została SIWZ.
2. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowania z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 93
ust. 4 Pzp.
5. Udostępnianie dokumentacji postępowania:
a) protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu
wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich
otwarcia;
b) nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą
one być udostępniane;
c) udostępnianie dokumentacji postępowania odbywać się będzie wg zasad określonych w §5 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010r. w sprawie protokołu postepowania o udzielenie
zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 7a
02-676 Warszawa
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POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587840
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej, o których mowa w
Dziale VI Pzp, przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.
3. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego
o niezgodnej z przepisami Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której był
zobowiązany na podstawie Pzp, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.
4. W przedmiotowym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy
czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do
której był zobowiązany na podstawie Pzp.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. 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, że
Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem
terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w Rozdziale VII SIWZ.
7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w
inny sposób;
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 7 i pkt. 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia;
10. Jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
- 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
- 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
11. 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 SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której
jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do
przystąpienia do postępowania odwoławczego.
12. 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

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://uzp.gov.pl


Dz.U./S S139
19/07/2013
241226-2013-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

10/10

19/07/2013 S139
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

10/10

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.
13. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później
niż do czasu otwarcia rozprawy.
14. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie, w którym może uwzględnić w części lub całości
zarzuty przedstawione w odwołaniu.
15. Wobec uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, uczestnik
postępowania odwoławczego (tj. Wykonawca, który zgłosił przystąpienie do postępowania odwoławczego),
który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego, może wnieść sprzeciw na ww. czynność
Zamawiającego. Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.
16. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.
17. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do
sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 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 wyznaczonego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 7a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587840
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16.7.2013

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://uzp.gov.pl

