
    
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 
 

w zamówieniu  prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11  ust. 8  ustawy Prawo zamówień publicznych  

 
na dostawy: 
  

SUKCESYWNE  DOSTAWY PAPIEROSÓW  DO SPRZEDAŻY NA STACJACH PALIW 

MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SP. Z O.O. W SKIERNIEWICACH  

 

NR ZAMÓWIENIA: MZK.06.P.2013 
 
 

 

1. Zamawiający 

 
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. 
96 – 100 Skierniewice 
ul. Czerwona 7 
 
NIP: 836 – 13 – 31 – 389 
REGON : 750051347 
działający w imieniu własnym. 
 
tel / fax  46 833 30 97 
 
internet: http://  www.mzkskierniewice.pl 
e–mail: sekretariat@mzkskierniewice.pl   

 
Godziny urzędowania 7:00 – 15:00. 
 

Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ: 
www.mzkskierniewice.pl,  na  zakładce BIP Przetargi. Na stronie tej Zamawiający będzie zamieszczał również 

inne informacje wymagane ustawą , związane z niniejszym postępowaniem. 

 
 
 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

1) Zamówienie udzielane jest na podstawie art. 10 ust.1 i art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą” ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), w 

trybie przetargu nieograniczonego o wartości  mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy t.j. o poniżej 200 000 euro.  

2) Postępowanie ogłoszone zostało w BZP, na stronie internetowej Zamawiającego i na tablicy ogłoszeń w 
siedzibie Zamawiającego. 

3) W dobrze pojętym interesie Wykonawcy jest bieżące śledzenie przedmiotowego postępowania na stronie 
internetowej Zamawiającego, ponieważ Zamawiający na tej stronie zamieszcza istotne dla przedmiotowego 
postępowania informacje, w szczególności: treść pytań dotyczących wyjaśnień treści SIWZ oraz treść 
udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi, zmiany treści SIWZ. Ryzyko złożenia oferty niezgodnej z 
wymogami jakie postawił Zamawiający w treści SIWZ jest wyłącznie ryzykiem własnym Wykonawcy. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

1) Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy papierosów do sprzedaży na stacjach paliw Miejskiego 
Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Skierniewicach. 

 
Szacunkowa roczna  wielkość dostaw wynosi: 1800 kartonów papierosów różnego gatunku. 

Podana ilość może ulec zmianie w zakresie ( ± )  20% - w zależności  od rzeczywistych potrzeb 

Zamawiającego.                   

Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji zakupu mniejszej bądź większej ilości po zaoferowanej cenie.      

Gatunki papierosów podane są w  załączniku do niniejszego SIWZ, który po podpisaniu umowy staje się 

załącznikiem do umowy.              

             Wspólny Słownik Zamówień ( CPV ) 15 991 300 – 4   papierosy      

http://www.mzkskierniewice.pl/
mailto:sekretariat@mzkskierniewice.pl
http://www.mzkskierniewice.pl/


a) Dostawa i odbiór 

b) Zamawiający będzie odbierał przedmiot zamówienia osobiście w miejscu wskazanym przez Wykonawcę 
wyłącznie w przypadku gdy odbiór będzie następował na terenie m. Skierniewic. W pozostałych 
przypadkach Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby 
Zamawiającego na własny koszt w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia.. 

c) Cena i warunki płatności 

d) Należność za dostarczony przedmiot zamówienia nastąpi niezwłocznie  po dostarczeniu prawidłowo 
wystawionej faktury cząstkowej. 

2) Użyte w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własne materiałów, urządzeń, elementów w  
       wyposażenia, itp. określają parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca,   
       może zastosować rozwiązania równoważne w opisywanych przez Zamawiającego załączonych  

            dokumentach, ale jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia,  
            elementy wyposażenia, itp. spełniają parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego –     
            stosownie do art. 30 ust. 5 ustawy. 
 

4. Termin wykonania zamówienia 

 
Termin realizacji zamówienia – 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.  
 

5. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami 

 
Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: 
Anna Staryga – specjalista d.s. zamówień publicznych  - Tel. 665 872 690 w godz. od 8:00 do 15:00. 

 

6. Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełniania. 

 
 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w 
  niniejszym postępowaniu: 
 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania. 
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Za spełnienie tego 
warunku Zamawiający uzna złożone oświadczenie, że na dzień składania ofert Wykonawca 
spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy – wg Załącznika Nr 1 do SIWZ. 

b) posiadają wiedzę i doświadczenie. 
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Za spełnienie tego 
warunku Zamawiający uzna złożone oświadczenie, że na dzień składania ofert Wykonawca 
spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy – wg Załącznika Nr 1 do SIWZ. 

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Za spełnienie tego 
warunku Zamawiający uzna złożone oświadczenie, że na dzień składania ofert Wykonawca 
spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy – wg Załącznika Nr 1 do SIWZ. 

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Za spełnienie tego 
warunku Zamawiający uzna złożone oświadczenie, że na dzień składania ofert Wykonawca 
spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy – wg Załącznika Nr 1 do SIWZ. 

2) Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu - na zasadzie: spełnia - nie spełnia - dokona Komisja 
Przetargowa wspólnie, na podstawie weryfikacji przedłożonych  przez Wykonawców dokumentów i 
oświadczeń. 

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  ( stosownie do wymagań art. 22 ust. 1 
ustawy ) wg wzoru określonego w Załączniku Nr 1 do SIWZ. 

2) O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu 
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. Zamawiający oceni czy nie zachodzą 
podstawy do wykluczenia poprzez weryfikację przedłożonych przez wykonawcę dokumentów: 

a) oświadczenia  o braku podstaw do wykluczenia wg. Załącznika Nr 2 do SIWZ, 

b) aktualnego odpisu 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, wystawionego nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – Załącznik Nr 3, 

 
3) Uwaga: Zamawiający informuje, że w związku ze zmianą przepisów ustawy wprowadzona została nowa 

przesłanka do wykluczenia. Zgodnie z treścią art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy  z postępowania o udzielenie 
zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze  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 pomiędzy 
wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

   Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zgodnie z treścią art. 26 ust. 2d ustawy do oferty dołączył    
   listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo 
   informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (załącznik Nr 4 do SIWZ). ( W przypadku wspólnego 

   ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być 
   złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). 
  

4) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa w pkt 2 ( powyżej ) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 

5) Dokumenty określone w niniejszym punkcie są składane w formie oryginału lub poświadczonej kopii zgodność z 
oryginałem przez wykonawcę lub osoby upoważnione do jego reprezentowania. W przypadku złożenia kopii 
dokumentu, która jest nieczytelna lub budzi wątpliwości . co do jej prawdziwości – Zamawiający może żądać 
przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 

6) Wszystkie oświadczenia, Załączniki do SIWZ, składane przez wykonawców musza być złożone w oryginale.   
7) Wszystkie oświadczenia i dokumenty powinny być prawidłowo wypełnione i podpisane przez wykonawcę lub 

osoby upoważnione do jego reprezentowania. 
8) Wykonawca nie może czynić na składanych dokumentach dopisków, zastrzeżeń i uwag. 
9) Nie złożenie któregokolwiek dokumentu lub oświadczenia , o których mowa w niniejszym punkcie 7, a także 

złożenie dokumentów, które nie potwierdzają spełnienia warunków udziału w postępowaniu spowoduje 
wykluczenie wykonawcy z postępowania w trybie art. 24 ust. 2 ustawy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy.  

10) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy należy dołączyć do oferty w oryginale. 
11) Wykonawcy  ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu. 
 

8. Sposób porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i 
dokumentów 

 
1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy, 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. 
2) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
3) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, stosownie do art. 38 ustawy.. Zamawiający jest zobowiązany udzielić niezwłocznie , jednak nie 
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 
SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. 
a) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku , o którym 

mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

b) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowaw 
niniejszym punkcie 3. 

c) Odpowiedzi Zamawiającego zostaną przesłane do wszystkich wykonawców, którzy otrzymali SIWZ 
wraz z treścią pytania, lecz bez identyfikacji jego źródła i zostaną opublikowanie na stronie internetowej 
Zamawiającego , na której zamieszczona została SIWZ. 

4) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu  składania ofert zmienić  
SIWZ. Dokonaną zmianę, Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym 
przekazano SIWZ oraz opublikuje na stronie internetowej Zamawiającego, gzie udostępniona jest SIWZ. 
a) Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ  jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w 

ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców , którym 
przekazano SIWZ oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, na której udostępniona jest 
SIWZ.  

 
9. Termin związania ofertą 

 
1) Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert. Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym dzień 
składania ofert jest pierwszym dniem biegu terminu. 

2) 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 ofertą, zwrócić się 
do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak 
niż 60 dni. 



3) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega 
zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez krajową Izbę Odwoławczą. 

 
 
10. Opis sposobu przygotowywania oferty 

1) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę ( jeden egzemplarz ). Wykonawca, który przedłoży więcej 
niż jedną ofertę spowoduje, że wszystkie jego oferty zostaną odrzucone. 

2) Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie 
oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy 
pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.  

3) Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
4) Wszystkie strony oferty i załączników zawierające jakąkolwiek treść winny  być podpisane lub parafowane 

przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli Wykonawcy, upoważnionego do podejmowania 
zobowiązań w imieniu Wykonawcy, zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie 
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwie Pełnomocnictwo 
winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, 
W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa, musi ona być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 
osobę udzielającą pełnomocnictwa lub notariusza. 

5) Wszelkie poprawki lub zmiany w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem 
własnoręcznym osoby podpisującej ofertę. 

6) Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem, 
na maszynopisie albo wydruku komputerowym. 

7) Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzane w języku obcym mają być złożone wraz z 
tłumaczeniami na język polski. 

8) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
9) Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie 
składania ofert, że nie mogą być udostępnione – muszą być opatrzone klauzulą: „Nie udostępniać – 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.)” i 
załączone jako odrębna część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały.  

10) Oferta winna być złożona w dwóch nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach zaadresowanych do 
Zamawiającego. Zewnętrzna koperta winna być opatrzona klauzulą: „Numer sprawy: MZK.06.P.2013 – 
OFERTA – Dostawa papierosów - nie otwierać przed dniem 19.07.2013 r. , godz. 10

:
15

”
. Wewnętrzna 

koperta winna być opatrzona dokładnym adresem Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę bez 
otwierania w przypadku złożenia jej po terminie ( stosownie do art. 84. ust. 2 ustawy ) lub wycofania. W 
przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia kopert, zamawiający nie bierze 
odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. 

11)  Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie 
o wprowadzeniu zmiany lub wycofaniu oferty winno być opakowane jak oferta i zewnętrzna i wewnętrzna 
koperta dodatkowo opatrzona klauzulą „Zmiana” lub „Wycofanie”. 

12) Wykonawca nie może zmienić lub wycofać ofertę po upływie terminu składania ofert. 
13) Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy. O odrzuceniu oferty 

zostaną powiadomieni równocześnie wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu. 
 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1) Ofertę należy złożyć w sekretariacie (I piętro ) w siedzibie Zamawiającego: Miejski Zakład Komunikacji Sp. 
z o.o. w Skierniewicach, ul. Czerwona 7 nie później niż do dnia 19.07.2013 r. , godz. 10:00. Oferta zostanie 

zarejestrowana w księdze kancelaryjnej ( dzień i data ). 
1) Ofertę złożoną po wyznaczonym wyżej terminie zwraca się Wykonawcom niezwłocznie bez otwierania. 
2) Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w pokoju 3 ( Świetlica ), w dniu. 19.07.2013 r., 

godz. 10:15. 

3) Otwarcie ofert jest jawne. 
4) Po otwarciu ofert, Zamawiający poda kwotę jaką może przeznaczyć na wykonanie przedmiotu zamówienia 

( stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy ) oraz przekaże następujące informacje: nazwę i siedzibę Wykonawcy, 
którego oferta jest otwierana oraz cenę oferty. 

5) Informacje dotyczące przebiegu sprawdzania, wyjaśnienia, oceny oraz porównania ofert, nie zostaną 
ujawnione do momentu ogłoszenia nazwy wybranego Wykonawcy (wyboru najkorzystniejszej oferty). 

6) Oferty Wykonawców są jawne od chwili ich otwarcia. Nie będą ujawnione informacje stanowiące tajemnice 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca 
zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione. 

 
12.  Wadium 

 Zamawiający nie żąda od Wykonawców zabezpieczenia oferty wadium. 
  
13.  Kryteria i sposób oceny ofert 

1) Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa wspólnie. 
a) Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród nieodrzuconych ( ważnych ) ofert, wyłącznie 

na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej Specyfikacji. 
b) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, dotyczących 

treści złożonych ofert.  
c) Zamawiający, w trybie art. 25 ust. 1 ustawy,  wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie 

złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu 



lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, 
że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 

d) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w 
obliczeniu ceny i niezwłocznie zawiadomi o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. 

e) Przed oceną ofert zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa wykonawcy w postępowaniu. 
f) Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o 

udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
         Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 
 

2) Opis sposobu obliczania ceny 

a) Zgodnie z formularzem oferty ( Załącznik Nr 5 do SIWZ ) należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach ( Dz. U. Nr 97, poz. 1050 ze zm. )  całkowity koszt 
zamówienia na podstawie wartości brutto podanej przez Wykonawcę w ofercie. 

b) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów , Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

c) Cena podana w ofercie nie podlega negocjacjom. 
d) Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny w kilku wariantach, w zależności od zastosowanych 

rozwiązań. 
e) Cena  oferty ma być wyrażona w złotych i  zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z 

zasadą matematyczną. 
f) Cena oferty brutto  ( łączna suma poszczególnych składników obliczona dla każdego rodzaju 

papierosów - wg. wzoru  [ ( cena kartonu danego gatunku  papierosów – upust proponowany przez 
oferenta dla danego kartonu) x szacunkowa ilość zakupu podana w załączniku do SIWZ). Upust 
podany w załączniku do SIWZ, dla każdego rodzaju papierosów jest stały podczas trwania umowy. W 
ofercie należy podać cenę brutto obejmującą należny podatek VAT zgodnie z aktualnymi przepisami 
prawa, cenę netto,  łącznie za całość przedmiotu zamówienia.  

 
3) Opis Kryteriów 

a) Zamawiający  - Komisja Przetargowa - oceni i porówna wspólnie  jedynie te oferty, które: 
 zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego  

z niniejszego postępowania, 
 nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 

b) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium przypisując mu 
odpowiednią wagę procentową: 

L.p. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna ilość punktów jakie 
może otrzymać oferta za dane 

kryterium 

1. Cena brutto za realizację 
zamówienia ( c ) 

100 % 100 punktów 

c) Zasady oceny ofert wg kryterium "Cena": 

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z 
działania: 

Pi (C) =  
Ci

C min
  X   100 punktów  X 100 % (C), gdzie: 

 

Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium "Cena"; 

Cmin cena najniższej oferty ; 

Ci cena oferty rozpatrywanej; 

C znaczenie kryterium "Cena". 

Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt 

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego 
nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek 
od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zamawiający udzieli zamówienia temu(tym) Wykonawcy(Wykonawcom), który(rzy) przedstawi(ą) 
najniższą cenę za realizację zamówienia tzn otrzyma najwyższą ilość punktów.    



Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych 
ofertach. 

 
4) Każdy z oferentów może zaproponować tylko jedną cenę na przedmiot zamówienia i nie może jej zmieniać 

w trakcie trwania postępowania. 
5) O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców w trybie art. 92 ustawy. 

 
14.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 
 Po wyborze oferty Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94 
 ust. 1 i 2 ustawy. 
 

1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest: 
a) przedłożyć przed podpisaniem umowy dowód osobisty lub aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej – w przypadku gdy wykonawcą jest osoba fizyczna, 
b) w przypadku wyboru oferty wykonawców występujących wspólnie, dostarczyć Zamawiającemu 

umowę regulującą współpracę tych podmiotów, zawierającej co najmniej: 
 zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego 

swoim zakresem przedmiot zamówienia,  
 określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 
 czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż termin obejmujący realizację 

zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości, 
c) podpisać umowę zgodną z SIWZ wraz z Załącznikami oraz złożoną ofertą, w miejscu i terminie w 

miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
2) Osoby podpisujące umowę powinny posiadać ze sobą dokument potwierdzający ich umocowanie do 

podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 
3) W przypadku nie przedłożenia przez wykonawcę wymaganych dokumentów w terminie określonym przez 

Zamawiającego, Zamawiający uzna, iż wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

4) Termin zawarcia umowy zostanie ustalony przez Zamawiającego. 
5) Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego. 

 
15. Wzór umowy 

1) Wzór umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą,  stanowi Załącznik Nr 6 ( wraz z 

załącznikami ) – winny być parafowane prze wykonawcę i dołączona do oferty. 
2) Zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy – jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 

 
16. Zmiana umowy 

Stosownie do zapisów art. 144 ust.1 ustawy została przewidziana możliwość dokonania zmiany umowy 
zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy ( Załącznik nr 6 do SIWZ ). 

 
17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.   
 
18. Warunki unieważnienia postępowania  

1) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia  w trybie art.93 ust.1 ustawy. 
2) O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie 

wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu podając uzasadnienie faktyczne i prawne 
unieważnienia postępowania. 

  
19.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej, w tym odwołanie i skarga 
do sądu, na zasadach określonych dziale VI ustawy. 
 
 
 
 

20. Istotne informacje dotyczące prowadzonego postępowania. 

1) Powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. 
Stosownie do art. 36 ust. 4 i 5 ustawy, wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia 
podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części ( zakresu ) 



zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego ma nastąpić w 
Ofercie wg wzoru zgodnego z Załącznikiem Nr 5.  

2) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
3) Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. 
4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
5) Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych. 
6) Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 
7) Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych, rozliczenia między Zamawiającym a 

Wykonawcą prowadzone będą w walucie krajowej PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
8) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a ustawy. 
9) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia, o której mowa w art. 

151a ustawy. 
10) Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców stosownie do art. 38 ust. 3 ustawy. 
11) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 
21. Postanowienia końcowe. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych.  
 
22. Załączniki do SIWZ: 

1) Załącznik Nr 1 – Oświadczenie 
2) Załącznik Nr 2 – Oświadczenie 
3) Załącznik Nr 3 – Oświadczenie 
4) Załącznik Nr 4 – Oświadczenie 
5) Załącznik Nr 5 – Formularz oferty  
6) Załącznik Nr 6 – Wzór umowy  

  
           Zatwierdzam: 
 
            
           Prezes Zarządu  
             mgr inż. Karol Dratkiewicz
              
 
 
Skierniewice, dn. 09.07.2013 r. 
                    

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


