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Numer sprawy-ZP-15/2011 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

(SIWZ) 

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pod nazwą: 

Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2011/2012r 

Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 

 

 

       Zatwierdzam: 

 

       Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego 

                        mgr inż. Wojciech Dudziuk 
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Osowiec-Twierdza 8 dn. 13.10.2011r 

nr sprawy DA-ZP 15/2011 

 

 

 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
dla przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 

2011/2012r przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 

 

 

 
I. Nazwa oraz adres zamawiającego. 

 
Biebrzański Park Narodowy, 

Osowiec-Twierdza 8, 

19-110 Goniądz 

woj. podlaskie 

adres poczty elektronicznej: e-mail: Sekretariat@biebrza.org.pl 

adres strony internetowej: www.biebrza.org.pl 

tel.: (0-85) 738 06 20, 738 30 00 

fax.: (0-85) 738 30 21 

Godziny urzędowania 7.30 - 15.30 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia. 

 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia 

przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14.000 euro a mniejszej, niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). a w sprawach nieuregulowanych 

w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 16 z 1964 r., poz. 93, z późn. zm.). 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

1. Opis przedmioty zamówienia  

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30 000 litrów w sezonie 

grzewczym 2011/2012. Miejsce dostawy Osowiec-Twierdza 8- jednorazowa dostawa do 4000 l. 

2) Olej musi posiadać następujące parametry podstawowe: 

 Wartość opałowa większa niż 42 MJ/kg 

 Zawartość siarki nie większa niż 0,1 % m/m 

 Gęstość w temp. 15 
0
C – nie większa niż 860 kg/m

3
 

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych dostaw w zależności od warunków 

atmosferycznych, a Wykonawca nie będzie miał z tego tytułu roszczeń. 

4) Wykonawca dostarczy olej specjalistycznym transportem wyposażonym w legalizowany sprzęt do 

pomiaru spuszczanego oleju. 

mailto:Sekretariat@biebrza.org.pl
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5) Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentu potwierdzającego 

pochodzenie i jakość dostarczonego oleju opałowego. 

6) Dostawy wykonywane będą w dniach roboczych (bez sobót) w godzinach 7:30 – 15:30 w ciągu 48 

godzin od otrzymania dyspozycji telefonicznej o dostawie od upoważnionego pracownika 

Zamawiającego. 

7) Przedmiot zamówienia posiada kod CPV: 09.13.51.00-5 

 

IV. Termin realizacji zamówienia. 

Wymagany termin wykonania zamówienia: sukcesywnie w okresie sezonu grzewczego 20010/2011, tj. od 

dnia zawarcia umowy do dnia 30.04.2012r. według zapotrzebowania zgłoszonego z dwudniowym 

wyprzedzeniem. 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

 

1) Posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności obejmującej przedmiot 

zamówienia w zakresie obrotu paliwami ciekłymi tj. aktualną koncesję na prowadzenie 

działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami płynnymi, wydaną zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z 

późniejszymi zmianami). 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku 

Zamawiający uzna że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień jeżeli złoży 

oświadczenie o spełnieniu warunku w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wykaże że posiada 

aktualną koncesję na obrotu paliwami płynnymi, wydaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami). 

 

2) Posiadają wiedzę i doświadczenie,  
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku 

Zamawiający uzna że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia jeżeli 

złoży oświadczenie o spełnieniu warunku w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania odpowiedniego potencjału 

technicznego oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jeżeli złoży oświadczenie o 

spełnieniu warunku w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania 

zamówienia; 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i 

finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunku w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu 

dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 

okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek 

określony w ww. punkcie powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. 

 

3. Ocena spełniania wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana zostanie zgodnie z 

formułą „spełnia – nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach 

wyszczególnionych w pkt. VI niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać 

jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe 

zgodnie z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy. 

 

4. Oferta musi być zgodna ze wszystkimi wymaganiami SIWZ oraz ustawy prawo zamówień publicznych  

z dnia 29 stycznia 2004r. z późniejszymi zmianami. 

 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

 
1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w punkcie 8 

SIWZ  do oferty należy załączyć: 

 

1) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych 
w art. 22 ust. 1 pkt ustawy Prawo zamówień publicznych, według wzoru – Załącznik nr  3. 

 

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

publicznego oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt. 1 mogą złożyć wszyscy 

wykonawcy wspólnie. 

 

2) Aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrotu 

paliwami płynnymi, wydaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami).  

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie koncesja musi być złożona przez 

każdy podmiot. 

 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania  o udzielenie 

zamówienia  o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Zamawiający żąda przedłożenia 

następujących dokumentów i oświadczeń:  

 

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru – Załącznik nr 4; 

 

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie oświadczenie musi być złożone 

przez każdy podmiot. 

 

2) 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 wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 

a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; 
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3) aktualne zaświadczenia 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- wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

4) aktualne zaświadczenia 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 wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

 

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie (np. konsorcjum) ww. dokument 

musi być złożony przez każdy podmiot. 

 

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej , zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI ust.2 pkt  2-4  składa dokument 

lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że:  

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo 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- wystawionego  nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

Dokumenty o których mowa w ust.3 pkt. 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego albo składania ofert.  

Dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert. 

 

4. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, umowy regulującej współprace tych Wykonawców. 
 

 
VII. Informacja  o  sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i  dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się a Wykonawcami: 

 
1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych: 

 

1) Postępowanie w zakresie udzielenia zamówienia prowadzi się, z zastrzeżeniem wyjątków określonych 

w ustawie, z zachowaniem formy pisemnej. 

2) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu uważa się za 

złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie 

potwierdzona pisemnie. 
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3) Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania, to znaczy od 7:30 do 15:30 w dni 

robocze. Korespondencja przesłana do Zamawiającego za pomocą telefaksu po godzinach urzędowania, tj. 

po godz. 15:30 od poniedziałku do piątku oraz w sobotę i niedzielę, zostanie zarejestrowana w następnym 

dniu pracy Zamawiającego i uznana za wniesioną z datą tego dnia. 

4) Wykonawcy, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy, zobowiązani są niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania 

od Zamawiającego wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji przekazanych faksem. 

  

2. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami są: 

 

Tomasz Powałko tel.: 0-85 738 30 32 

Kazimierz Kuciński tel.: 0-85 738 30 37 

 

3. Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji.  

Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, 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. 

2) Zamawiający udzieli odpowiedzi bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie 

internetowej: www.biebrza.org.pl 

 

4. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami. 

 

 

VIII. Wymagania dotyczące wadium 

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

IX. Termin związania ofertą. 

 
1. Wykonawca składający ofertę pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania oferta, z 

tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania oferta, 

zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 

dłuższy jednak niż 60 dni.  

 

X. Opis sposobu przygotowania ofert. 

 
1. Oferta zostanie sporządzona na piśmie zgodnie z załączonym formularzem ofertowym (Załącznik nr 1 

do SIWZ) i będzie zawierać wszystkie wymienione w nim załączniki. 

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. 

3. Oferta powinna być napisana na maszynie do pisania / komputerze lub ręcznie, nieścieralnym 

atramentem. 

4. Formularz ofertowy zostanie podpisany przez osoby upoważnione do podpisania oferty, a wszystkie 

strony oferty, w tym załączniki powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 

5. Strony oferty winny być ze sobą trwale połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być 

umieszczona informacja o ilości stron. 
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6. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę 

upoważnioną do podpisania oferty. 

7. Oferta oraz wszystkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z 

wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one 

udostępnione innym uczestnikom postępowania. 

Uwaga: utajnieniu mogą podlegać wyłącznie nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 

techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co, do których przedsiębiorca 

podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie zastrzeże informacje, które nie mogą być udostępnione innym 

uczestnikom postępowania z punktu widzenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinien zabezpieczyć niejawne elementy 

oferty w taki sposób, aby inni uczestnicy postępowania nie mieli do nich wglądu. Wskazane jest, aby 

informacja o zastrzeżeniu danych umieszczona została na pierwszej stronie oferty. 

9. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Oferta Wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną 

ofertę zostanie odrzucona. 

10. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zabezpieczonej przed niepowołanym otwarciem, 

zaadresowanej na Zamawiającego oraz posiadającej następujące oznaczenia: 

 

 „OFERTA NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO NA SEZON 

GRZEWCZY 2011/2012, „NIE OTWIERAĆ PRZED 21.10.2011r.” przed godz. 10
15

. 

 
11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania 

ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i 

formie przewidzianej dla oferty, z tym, że koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem „ZMIANA” 

lub„WYCOFANIE”. 

 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

 
1. Termin składania ofert upływa dnia 21.10.2011r. o godz. 10

00
. 

2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w  pokoju nr 14  ( Sekretariat). 

3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 

4. Zamawiający otworzy oferty w swojej siedzibie, w dniu 21.10.2011r. o godz. 10 
15 

w sali nr 38.  

5. Otwarcie ofert jest jawne. 

6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące 

ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofertach. 

8. Informacje, o których mowa w punkcie 7 i 6 Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcom, 

którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 

 
1. Cena oferty ma zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia łącznie z 

wszelkimi opłatami, podatkami i daninami, w tym koszt transportu i obsługi umowy, zwanych dalej 

marżą. 

2. W formularzu oferty należy podać cenę za 1 litr oleju, wysokość stałej marży Wykonawcy dodawanej 

do ceny 1 litra oleju opałowego ustalonej przez producenta w PLN oraz cenę za wykonanie całego 

przedmiotu zamówienia, tj. cenę za dostawę 30 000 litrów oleju opałowego. 
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3. Cenę brutto za dostawę 30 000 litrów oleju opałowego należy obliczyć w następujący sposób: cenę 

netto za 1 litr oleju należy przemnożyć przez ilość 30 000 litrów, a następnie do otrzymanej kwoty należy 

obliczyć i dodać podatek VAT. 
4. W przypadku zmian cen oleju stosowane będą ceny obliczone zgodnie z postanowieniami umowy.  

5. Cena powinna być podana: 

a) cyfrowo i słownie w złotych polskich, 

b) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

6. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto obejmującą podatek od towarów i usług 

(VAT) za dostawę 30 000 litrów oleju opałowego. 

7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. 

 

XIII. Opis kryteriów jakimi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
 

1.Najniższa cenę, której znaczenie(wagę) określa się jako 100% (maksymalna ilość to 100 pkt.). 

Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto, pozostali 

Wykonawcy otrzymają ilość punktów obliczoną na podstawie wzoru: 

 

 

Cena brutto min. 

                                Ilość punktów  =   --------------------------- x 100 pkt, 

Cena brutto oferty badanej 

 

 

2. Należy przygotować formularz ofertowy (Załącznik nr 1)  wg. cen obowiązujących na 

dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.   
3. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować 

wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

4.Oferta Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

 

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 
1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o 

miejscu i terminie podpisania umowy. 

 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 
Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, składania 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XVI. Istotne postanowienia umowy, wzór umowy lub ogólne warunki umowy 

 
1. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę będzie zobowiązany do podpisania umowy 

zgodnej z załączonym wzorem (Załącznik nr 5 do SIWZ). 

2. Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy / SIWZ przez Wykonawcę. 

3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub 

więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający 
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zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o 

zamówienie publiczne. 

4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy 

złożyli oferty, o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę 

wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy 

złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację 

przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

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

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 

5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści informacje, o których mowa 

w ust. 4 pkt 1, również na stronie internetowej www.biebrza.org.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym 

w swojej siedzibie – na tablicy ogłoszeń. 

6. Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą zgodnie z art. 94 ustawy Pzp  

7. Zamawiający powiadomi listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru oferenta o 

przyznaniu mu zamówienia. W powiadomieniu zostanie podany termin i miejsce zawarcia umowy oraz 

cena oferty, zwana dalej ceną umowną. 

8. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający 

wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, 

chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

9. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 

 

XVII. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

XVIII.  Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. 
 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

 

XIX.  Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych.  
 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

XX. Środki ochrony prawnej, przysługujące Wykonawcy 

 
Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w 

wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują 

środki ochrony prawnej określone w Dziale VI- ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

XXI. Podwykonawcy 

 
1) Zamawiający żąda by Wykonawca wskazał część zamówienia, której wykonanie powierzy 

Podwykonawcom – (Załącznik nr 6 do SIWZ). 

2) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy 

pomocy Podwykonawców. 
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3) Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zleci Podwykonawcy pracę nie wymienioną w 

formularzu ofertowym, jest zobowiązany powiadomić o tym Zamawiającego i uzyskać jego 

akceptację. 

 

XXII. Załączniki do SIWZ 

 
1. Formularz ofertowy, 

2. Formularz cenowy, 

3. Druk oświadczenia o spełnianiu warunków art. 22 ustawy, 

4. Druk oświadczenia o nie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy, 

5. Wzór umowy, 

6. Wykaz części zamówienia powierzonej Podwykonawcom. 

 

 

 

  

Zatwierdzam:  

 

Dyrektor 

 Biebrzańskiego Parku Narodowego 

mgr inż. Wojciech Dudziuk 
 

  

 

 

 

 

 

 

 


