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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego  
w trybie przetargu pisemnego na  

BUDOWĘ BIOGAZOWNI ROLNICZEJ O MOCY 0,5 MW ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ I 0,7 MW ENERGII CIEPLNEJ  

 

 

 
 
Projekt:  BUDOWA BIOGAZOWNI ROLNICZEJ O MOCY 0,5 MW ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ I 0,7MW ENERGII CIEPLNEJ WSPÓŁFINANSOWANY Z FUNDUSZY 
EUROPEJSKICH w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 
na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa II – Ochrona Środowiska, Zapobieganie Zagrożeniom i 
Energetyka . Działanie  II.9 Odnawialne Źródła Energii. 
 
 
 

 

1.  Niniejsza Specyfikacja określa wszelkie wymogi oraz ocenę ofert w przetargu pisemnym na 
realizację w/w postępowania . 
2. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w SIWZ w celu 
prawidłowego przygotowania oferty.  
3. W kwestiach nie omówionych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego.  
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY 
 

I.   Zamawiający 
1. ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY „WOJCIECHOWSKI”   
    Zdzisław Wojciechowski 
Bukowiec Opoczyński 7A, 26-300 Opoczno  Siedziba Firmy -  Sobawiny 7E 
NIP:768-000-11-59          REGON: 590075535 
e-mail:biuro@woy.pl 
tel: 44 754 46 12  
fax: 44 754 46 12 
strona internetowa: www.woy.pl 
Godziny pracy:  poniedziałek - piątek od  07:30  do 15:30 
 
2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono:  

• na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego ( adres j.w.) 
• na stronie internetowej Zamawiającego – www.woy.pl 
• prasa ogólnopolska  
 

Termin składania ofert: 15.03.2012r.do godz. 12.00  
Termin otwarcia ofert:  15.03.2012r. o godz. 12.30  
3. Ilekroć w SIWZ jest mowa o:  
1) Ustawie - należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych tekst jednolity (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. 
zm);  
2) Projekt:  należy przez to rozumieć współfinansowanie w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, Oś 
Priorytetowa II – Ochrona Środowiska, Zapobieganie Zagrożeniom i Energetyka . 
Działanie  II.9 Odnawialne Źródła Energii. 
3) KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 
93, z późn. zm.);   
4) SIWZ - należy przez to rozumieć Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia;  
5)Osobie/osobach upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania 
Wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę/y uprawnioną/e do składania 
oświadczeń, podpisywania ofert, zawierania umów i zaciągania zobowiązań w 
imieniu Wykonawcy;  
6) Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, 
złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia;  
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8) Zamawiający - należy przez to rozumieć ZAKŁAD USŁUGOWO-
HANDLOWY „WOJCIECHOWSKI”  Zdzisław Wojciechowski Bukowiec 
Opoczyński 7A, 26-300 Opoczno  Siedziba Firmy -  Sobawiny 7E  
9) Zamówienie - należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawieraną pomiędzy 
Zamawiającym, a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty 
budowlane.  
 
II. Tryb udzielania zamówienia 
Wyłonienie wykonawcy ma nastąpić w wyniku przeprowadzania postępowania o 
udzielenie zamówienia w formie pisemnej, stosując przepisy, o którym mowa w 
art. 701 -705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, 
poz. 93 z późn.  zm.).  
Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych tekst jednolity (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm). 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia 
1.Przedmiotem inwestycji (zamówienia) jest:  

• Zaprojektowanie biogazowi z pozyskaniem pozwolenia na budowę 
• Budowa biogazowi o mocy 0,5 MW energii elektrycznej i 0,7 energii 

cieplnej  
• Szkolenie personelu 
• Dokumentacja powykonawcza 
• Tablice informacyjne o finansowaniu z UE 
• Tablice pamiątkowe o finansowaniu UE 

Planowane przedsięwzięcie to innowacyjny projekt, którego realizacja przyczyni 
się do ożywienia gospodarki rolnej Gminy, oraz utylizacji odpadów poubojowych 
K3 z odzyskiem energii, miejscowego zakładu przetwórstwa mięsnego. 
W planowanym przedsięwzięciu przewiduje się nowoczesne rozwiązania 
techniczne i technologiczne,  spełniające wymogi BAT (Najlepszych Dostępnych 
Technik).Pozwala to na osiągnięcie efektu zarówno pod względem 
ekonomicznym, jak i ekologicznym.  
Realizacja przedsięwzięcia (projektu) pozwoli na uzyskanie z odpadów 
poubojowych K3 z  miejscowej Ubojni oraz  innych produktów organicznych 
(kiszonki zielonek):      
- energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii, jakim jest biogaz, 
- energii cieplnej wytwarzanej z tego samego źródła, 
- nawozu organicznego w postaci płynnej i nawozu organicznego w postaci stałej. 
Projektowany system jest elastyczny na wahania w dostarczaniu surowców 

(obornik, gnojowica, kiszonka z kukurydzy lub z trawy i inne substraty 
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organiczne, oraz odpady poubojowe K3). Ilości poszczególnych rodzajów 
substratów ma dobrać projektant zależnie od zastosowanej technologii. Ilości 
zastosowanych substratów przyjęte w PFU i Raporcie są orientacyjne (brak 
projektu) i uzależniona od zastosowanej technologii. Wymagamy aby układ 
projektowanej biogazowi był elastyczny i pozwalał na stosowanie zarówno 
kiszonek jak i odpadów poubojowych. Zaprojektowana i wybudowana 
biogazownia musi mieć możliwość wprowadzenia  do biogazowi odpadów 
poubojowych od 10 do 50 procent całego wsadu tj. do wartości maksymalnej 
50/ 50  odpady poubojowe/ kiszonka. 

Na dzień dzisiejszy należy przyjąć że w skali rok inwestor dysponuje 
następującymi ilościami odpadów poubojowych 

1. Odpady poubojowe ze świń i bydła w skład których wchodzi mierzwa, jelita, 
drobne tłuszcze po uboju   ………….. ………………………..317.200,00kg 

2. Tłuszcze techniczne separatorów………………………………25.000,00kg 
3. Krew…………………………………………………………….130,00m3 
4. Tłuszcze zwierzęce(łój, otoka, sadło, tłuszcze miękkie itp……208.000,00kg 
5. Obornik ………………………………………………………..78.000,00kg 
6. Osad z flotatora…………………………………………………..1300m3 

 
Zamawiający nie przewiduje i nie zakłada przyjmowania bo biogazowni  odpadów 
poubojowych K2. 
Zamawiający wymaga aby pojemność silosów na kiszonkę zapewniała 
nieprzerwaną pracę biogazowi z możliwością robienia kiszonki w różnych 
okresach roku. Ponadto silosy powinny zapewniać rezerwę kiszonki na okres 6 
miesięcy 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w 
PROGRAMIE FUNKCJONALNO U ŻYTKOWYM stanowi ącym 
załącznik nr 1 niniejszej SIWZ. 
 

2. Realizacja w ramach projektu: Budowa Biogazowi Rolniczej o mocy 0,5 
MW energii elektrycznej i 0,7 energii cieplnej współfinansowany z 
Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś Priorytetowa II – Ochrona 
Środowiska, Zapobieganie Zagrożeniom i Energetyka . Działanie  II.9 Odnawialne 
Źródła Energii. 
 
3. Założenia, które przewiduje się w zakresie zamówienia, w 
szczególności: 
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• sporządzenie projektu budowlanego dla nowobudowanych obiektów i 
uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień i 
pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę, 

• sporządzenie projektów wykonawczych, 
• obsługę geodezyjną i geotechniczną, 
• wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie powyższych 

projektów, 
• dostawę maszyn, urządzeń, instalacji i wyposażenia, 
• wykonanie prac związanych z drogami, chodnikami, placami, parkingami 

oraz oświetleniem, i zabezpieczeniem terenu i zagospodarowaniem terenów 
zielonych, 

• przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie 
dokumentów związanych z oddaniem biogazowni w użytkowanie i 
uzyskanie pozwolenia na eksploatację 

• wykonanie rozruchu biogazowni, 
• przeprowadzenie szkolenia obsługi biogazowni, 
• dostarczenie kompletu sprzętu, oznakowań, instrukcji, środków ochrony 

zbiorowej z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej, wymaganych 
przepisami szczegółowymi dla prawidłowej eksploatacji obiektu biogazowi 

• wykonanie instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń niezbędnych dla 
prawidłowej eksploatacji biogazowi, 

• opłaty za nadzory obce, badania itp., 
• inwentaryzację powykonawczą, 
• wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych1 
• Oznakowanie budynków i instalacji zgodnie z wymaganiami przepisów 

szczegółowych, a w szczególności oznakowanie: 
o dróg ewakuacyjnych 
o lokalizacji sprzętu ppoż. 
o armatury, urządzeń, instalacji 
o miejsc występowania zagrożeń i ograniczeń w zakresie przebywania i 

komunikacji 
o informacyjne w zakresie pomieszczeń i komunikacji 

• przygotowanie dokumentacji i uzyskanie odpowiednich umów, pozwoleń i 
koncesji  w zakresie wytwarzania i sprzedaży energii elektrycznej z 
odnawialnego źródła,   

• nadzór autorski projektanta, 
Ponadto: Wykonawca w ramach realizacji zamówienia winien uzyskać warunki 
przyłącza energetycznego, od  Zakładu Energetycznego. Opłaty ponosi 
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Zamawiający . Długość przyłącza energetycznego oraz długość przyłącza 
cieplnego określa Wykonawca po wizji lokalnej . 

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.  
4. Warunki płatności:  

• W zakresie projektu - po wykonaniu projektu i dostarczeniu kompletnej 
dokumentacji oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę, płatność w ciągu 30 
dni  po złożeniu faktury u Zamawiającego. 

• W zakresie budowy biogazowni – płatność na podstawie faktur częściowych 
wystawionych zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego raportem 
procentowym zaawansowania robót według stanu na koniec każdego 
miesiąca kalendarzowego, płatność w ciągu 30 dni  po złożeniu faktury u 
Zamawiającego.  

• W zakresie szkolenia personelu – po jego przeszkoleniu, płatność w ciągu 
30 dni  po złożeniu faktury u Zamawiającego 

• W zakresie dokumentacji powykonawczej – po dostarczeniu 
Zamawiającemu, płatność w ciągu 30 dni  po złożeniu faktury u 
Zamawiającego 

• W zakresie tablic informacyjnych i pamiątkowych - po dostarczeniu 
Zamawiającemu, płatność w ciągu 30 dni  po złożeniu faktury u 
Zamawiającego 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
8. Wykonanie części zamówienia może być powierzone podwykonawcy.  
9.Okres gwarancji: 

• okres gwarancji na roboty budowlane wynosi 36 miesięcy i 24 miesiące na 
urządzenia licząc od dnia dokonania odbioru końcowego całego obiektu, 

• gwarancją objęte są wszystkie elementy wykonanego przedmiotu 
zamówienia, w tym w szczególności: budynki, budowle, instalacje, 
urządzenia, wyposażenie i osprzęt w zakresie wad technicznych, ponadto 
zakres gwarancji obejmuje nominalne (gwarantowane przez Wykonawcę) 
koszty eksploatacyjne biogazowni. 

Okres rękojmi – równa okresowi gwarancji. 
Serwis techniczny i biologiczny- powinien być świadczony nieodpłatnie przez 
Wykonawcę do czasu uzyskania pełnej zdolności zakładanych parametrów 
projektowych biogazowi. 
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10.Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do uzyskania wszelkich niezbędnych 
informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia 
umowy 

 

IV. Terminy wykonania zamówienia:  
- koncepcja z prezentacją w siedzibie Zamawiającego: 2 tygodnie od daty 
podpisania umowy, 
- projekt wraz z pozwoleniem na budowę:  6 miesięcy od daty podpisania umowy  
- budowy biogazowi: od daty podpisania umowy do 30.06.2013 
- dokumentacja powykonawcza: od daty podpisania umowy do 31.07.2013 
Zamawiający przewiduje możliwość skrócenia terminu realizacji zamówienia 
na wniosek Wykonawcy po uzyskaniu zgody ze strony Zamawiającego i 
instytucji zarządzającej RPO. 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków: 
A. 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.  
 
B. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:  
1) Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień do 
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania, Zamawiający wymaga złożenia dokumentu 
potwierdzającego posiadanie wymaganych uprawnień.   
2) Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i 
doświadczenia, Zamawiający żąda złożenia oświadczenia potwierdzającego 
spełnianie warunku oraz, aby wykazał, iż wykonał, w okresie ostatnich pięciu lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończył – na terytorium państw Unii Europejskiej, kompleksowy montaż i 
przeprowadził minimum jeden rozruch technologiczny minimum 1 biogazowni 
rolniczej o mocy min. 0,5 MW pracującej na wsadzie mieszanym (kiszonka 
kukurydzy, odpady poubojowe).  
Za kompleksowy montaż zamawiający uważa: roboty budowlane w których 
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zakres wchodziło: wykonanie kompleksowych prac elektrycznych związanych z 
uruchomieniem biogazowni rolniczej, kompleksowe wykonanie prac budowlanych 
obiektów biogazowni rolniczej (silosy, zbiorniki, place), transport elementów 
biogazowni rolniczej oraz ich montaż na placu budowy, rozruch technologiczny 
biogazowni rolniczej.  
3) Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek dysponowania potencjałem 
technicznym do wykonania zamówienia, zamawiający żąda, złożenia 
oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunku, tj. dysponowania potencjałem 
technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia.    
4) Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda, złożenia oświadczenia 
potwierdzającego spełnianie warunku.  
5) Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek sytuacji ekonomicznej, 
Zamawiający żąda,  aby wykazał, że posiada opłaconą polisę ubezpieczeniową 
lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia minimum 300.000,00 PLN.  
6) Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek sytuacji  finansowej, 
Zamawiający żąda, złożenia, aby wykazał, że posiada środki finansowe lub 
zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż   2.000.000,00 PLN.  
7) Jeżeli Wykonawca złoży dokument o którym mowa w SIWZ rozdział V pkt 5 i 
6 w walucie obcej do przeliczenia wartości podanej w tym dokumencie na PLN, 
Zamawiający przyjemnie średni kurs tej waluty do PLN z dnia upublicznienia 
ogłoszenia o zamówieniu, podany przez Narodowy Bank Polski.  
C. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych 
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie 
tych podmiotów (w formie oryginału) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia  
a. Jeżeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych 
podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował 
zasobami tego podmiotu przy realizacji zamówienia poprzez przedstawienie w 
formie oryginału, pisemnego zobowiązania tego podmiotu, iż podmiot ten oddania 
mu do dyspozycji ze swoich zasobów, osoby z których wiedzy i doświadczenia 
(jako dobro niematerialne), będzie mógł korzystać przy realizacji zamówienia, a 
osoby te są w jego dyspozycji oraz uczestniczyły one przy realizacji zamówień, 
które są wykazane dla spełnienia warunku. Ze zobowiązania musi wynikać 
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jednoznaczny sposób dysponowania tymi osobami tj. czy osoby te będą oddane do 
dyspozycji wykonawcy na czas realizacji zamówienia, czy też będą uczestniczyły 
w realizacji zamówienia wraz podmiotem, który będzie brał udział w realizacji 
części zamówienia.  
b. Jeżeli Wykonawca, będzie polegał na zdolności finansowej innych 
podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował 
zasobem zdolności finansowej tego podmiotu tj. kwotą minimum 2.000.000,00 
PLN niezbędną do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym 
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji 
niezbędnych zasobów finansowych na okres korzystania z nich przy realizacji 
zamówienia oraz przedłożenia informacji z banku lub spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, w których te podmioty posiadają rachunek 
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania 
ofert. Ze zobowiązania musi wynikać jednoznaczny sposób dysponowania tymi 
zasobami tj. czy zasoby te będą oddane do dyspozycji wykonawcy na czas 
realizacji zamówienia czy też będą wykorzystane przy realizacji zamówienia przez 
podmiot, który będzie brał udział w realizacji części zamówienia.  
D. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W 
przypadku, o którym mowa wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 
Wykonawcy, o których mowa, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 
umowy. Do osób wspólnie ubiegających się o zamówienie stosuje się te same 
przepisy co do pojedynczego wykonawcy. W przypadku oferty składanej wspólnie 
(konsorcjum), każdy z warunków określonych w rozdziale V pkt A pakt 1-4 
niniejszej SIWZ winien spełniać, co najmniej jeden z tych Wykonawców, albo 
wszyscy Ci Wykonawcy wspólnie. 
E. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału określone w 
rozdziale V SIWZ, jeżeli złoży i wykaże ich spełnienie w oświadczeniach i 
dokumentach wymienionych w rozdziale VI SIWZ. Z dokumentów i oświadczeń 
musi wynikać, że wykonawca spełnia warunek udziału na dzień składania ofert.  
 
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w 
celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz 
niepodlegania wykluczeniu tj: 
 
A. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu, określonych w rozdziale V pkt A. SIWZ (wzór 
oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ). Oświadczenie to zobowiązany jest 
złożyć każdy  z wykonawców. Wykonawcy będący wspólnikami spółki cywilnej, 
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członkiem konsorcjum (wspólnie ubiegający się o zamówienie), mogą złożyć 
oświadczenie, że łącznie spełniają warunki. 
B. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków o których 
mowa w rozdziale V pkt A SIWZ , Zamawiający żąda przedłożenia w treści 
oferty następujących dokumentów. 
1. Wykaz robót budowlanych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 
warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca 
wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – 
załącznik nr 5 do SIWZ. 
2.Oświadczenie, potwierdzającego spełnianie warunku, tj. dysponowania 
potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia załącznik nr 3 
do SIWZ    
3. Oświadczenie, potwierdzające spełnianie warunku, że dysponuje osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia załącznik nr 3 do SIWZ,  
4. Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień załącznik nr 3 do SIWZ;  
5. Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w 
których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy wystawioną nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Informacja z 
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których 
Wykonawca posiada rachunek musi jednoznacznie potwierdzać fakt posiadania 
środków na koncie lub zdolność kredytową w okresie nie wcześniejszym niż trzy 
miesiące od terminu składania ofert.  
7. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;  
8.Zobowiązanie do udostępnienia środków finansowych, jeżeli wykonawca będzie 
polegał na zdolnościach finansowych innych podmiotów. 
9. Pisemne zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów, jeżeli 
Wykonawca polegać będzie na zasobach innych podmiotów. 
 
C.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o 
udzielenie zamówienia Zamawiający żąda przedłożenia następujących 
dokumentów:  



 

11 
 

1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ). W przypadku 
oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia publicznego (konsorcjum, spółka cywilna), dokumenty 
potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z 
Wykonawców oddzielnie. 
W przypadku korzystania z osób i zasobów udostępnianych przez inne podmioty 
wymagane jest oświadczenie podmiotu udostępniającego. 
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 
 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w powyższym w 
rozdziale VI w części C   

1) pkt 2– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,  
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 

Dokumenty, o których mowa powyżej pkt 1) lit. a powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Dokument, o którym mowa pkt 1) lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, których mowa 
powyżej 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. 
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę 
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio 
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji 
dotyczących przedłożonego dokumentu. 
Dokumenty muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
i brak podstaw do wykluczenia na dzień składania ofert. 
 

D. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom 
określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda przedłożenia: 
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1) Oświadczenie, iż dysponuje technologią biogazowni rolniczej, która może być 
zastosowana przy budowie biogazowni rolniczej o mocy 0,5 MW, była 
zastosowana do wybudowania co najmniej 1 biogazowni pracującej na wsadzie 
mieszanym (kiszonka kukurydzy, odpady poubojowe).  
Dla potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany 
jest przedłożyć oświadczenie w sprawie rodzaju technologii jaką zastosuje przy 
realizacji robót, zawierające informacje na temat właściciela tej technologii oraz 
pisemne zobowiązanie podmiotu, uprawnionego do dysponowania tą technologią, 
do jej udostępnienia. Jeżeli Wykonawca jest właścicielem technologii, to 
poświadcza ten fakt w niniejszym oświadczeniu.   
  
2) Oświadczenie, w którym Wykonawca zagwarantuje termin udzielenia gwarancji 
na wykonane roboty budowlane (nie krótszy niż 36 miesięcy), dla maszyn i 
urządzeń (na taki okres, na jaki gwarancji udziela producent maszyn i urządzeń ale 
nie krótszy niż 24 miesięcy) - licząc od daty podpisania przez Zamawiającego 
protokołu odbioru końcowego bez uwag (w przypadku braku zastrzeżeń) lub 
protokołu usunięcia nieprawidłowości (w przypadku wystąpienia wad) oraz 
zagwarantuje Serwis techniczny i biologiczny- świadczony nieodpłatnie przez 
Wykonawcę do czasu uzyskania pełnej zdolności zakładanych parametrów 
projektowych biogazowi. 
załącznik nr 7 do SIWZ. 
 

E. Inne dokumenty, które winien złożyć Wykonawca. 
1.Wypełniony we wszystkich pozycjach formularz ofertowy zgodny z 
formularzem stanowiącym załącznik nr 2 . 
2. Dowód wniesienia wadium.  
3. Dokument, lub dokumenty z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania 
oferty, np. aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej,  
4.W przypadku podmiotów występujących wspólnie Zamawiający żąda 
dokumentu ustanawiającego pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym 
postępowaniu. 
5. Zobowiązanie do ponoszenia solidarnej odpowiedzialności za wykonanie 
umowy podpisane przez wszystkie podmioty występujące wspólnie. 
6. Pełnomocnictwo w przypadku składania oferty przez pełnomocnika.  
Dokumenty, o których mowa w rozdziale VI SIWZ mogą być przedstawione w 
formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
wykonawcę lub osobę uprawnioną do potwierdzania dokumentów firmy 
(upoważnienie winno być zawarte w ofercie) Zamawiający może żądać 
przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy 
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złożona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości co do jej prawdziwości. 
 

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z 
Wykonawcą; 
1.W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują drogą 
elektroniczną, faksem lub pisemnie.  
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują dokumenty lub informacje, o 
których mowa w pkt 1, faksem każda ze stron na żądanie drugiej jest 
zobowiązana niezwłocznie potwierdzić faksem zwrotnym fakt otrzymania 
dokumentów lub niemożność ich odczytania. W przypadku nie otrzymania 
potwierdzenia, wydruk z transmisji faksu będzie uznany za równoznaczny z 
faktem otrzymania faksu. 
2. Wyjaśnienia treści SIWZ:  
1) wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień 
niezwłocznie wszystkim ujawnionym wykonawcom, nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej 
Zamawiającego o adresie: www.woy.pl  z zastrzeżeniem pkt 2,  
2) jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego 
później niż 3 dni do końca dnia, w którym upływa termin składania ofert lub 
dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub 
pozostawić wniosek bez rozpatrzenia,  
3) ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, 
o którym mowa w pkt 2, po upływie którego zamawiający może pozostawić 
wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania,  
4) treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane 
wszystkim ujawnionym wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania oraz 
zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego o adresie: www.woy.pl  
5) nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy 
odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających 
zachowania pisemności postępowania,  
3. Modyfikacja treści specyfikacji:  
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 oraz zmiany, 
w tym zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym 
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone 
zostaną na stronie internetowej Zamawiającego o adresie: www.woy.pl  
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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 wykonawców w odniesieniu 
do wcześniej ustalonych terminów będą podlegać 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.  
4. Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert:  
1) w toku badania i oceny ofert zamawiający może wezwać wykonawców do 
uzupełnienia odpowiednich oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
spełnienie warunków udziału  w postępowaniu lub potwierdzających spełnienie 
przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego lub 
pełnomocnictw. Uzupełniane oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać 
spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie 
przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego, nie później 
niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert,  
2) w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:  
 a) spełnienie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu,  
 b) spełnienie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych 
przez zamawiającego,  
3) zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste 
omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona,  
4) zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty 
ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian 
w ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. Oferta wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie takiej omyłki podlega odrzuceniu,  
5) zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku 
do przedmiotu zamówienia zwróci się do wykonawcy o udzielenie w 
wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ 
na wysokość ceny,  
6) zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli 
dokonana ocena  wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w 
stosunku do przedmiotu zamówienia.  
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Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami. 
W sprawach procedury o udzielenie zamówienia: 
p. Janusz Klimek – tel. 667-349-225   faks 44 754-46-12 
W sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: 
P. Janusz Klimek – tel. 667-349-225   faks 44 754-46-12 
 
VIII. Wymagania dotyczące wadium.  
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 50.000,00 zł. 
(pięćdziesiąt tysięcy złotych.) 
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  
1) pieniądzu  
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym  
3) gwarancjach bankowych  
4) gwarancjach ubezpieczeniowych  
5) 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 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275).  
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca sie przelewem na rachunek bankowy: 
63 8992 0000 0032 8494 3000 0010 
Rachunek w: Bank Spółdzielczy w Opocznie ul. Plac Kościuszki 3, 26-300 
Opoczno 
4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku 
bankowym.  
5. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć najpóźniej na dzień przed 
terminem otwarcia ofert. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej 
przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym zamawiającego.  
6. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz 
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez 
wykonawcę.  
7. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie 
oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie.  
8. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium 
winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego 
wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek 
zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.  
9. Oferta niezabezpieczona wadium w jednej lub kilku z podanych wyżej form 
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zostanie wykluczona bez rozpatrywania.  
10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po 
wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem 
wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.  
11. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, 
zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.  
12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który 
wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.  
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, 
którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie 
zamówienia na warunkach określonych w ofercie lub zawarcie umowy w sprawie 
zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 
wykonawcy.  
 
IX. Termin zwi ązania ofertą. 
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania 
ofert.  
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni.  
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.  
.   
X. Opis sposobu przygotowania ofert. 
1.Wykonawcy zobowiązani są przedstawić i złożyć ofertę zgodnie z wymaganiami 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia z załączeniem wszystkich 
dokumentów o których mowa w niniejszej SIWZ rozdział VI. 
2.Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
ofert; 
3.Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej w języku 
polskim (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy)  
4.Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, 
zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub 
innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy lub 
zgodnie z upoważnieniem, które powinno być dołączone do oferty. 
5.Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i zszyte ( spięte) w sposób 
zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty; 
6.Każdy dokument powinien być podpisany przez osoby upoważnione do 
reprezentowania firmy. 
7.Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie. 
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Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane 
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę; 
Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert winien zastrzec tę część 
oferty, która nie podlega ujawnieniu innym uczestnikom postępowania ze względu 
na informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ta część oferty winna być oddzielona i 
oznaczona. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących: ceny, adresu, 
nazwy firmy, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofercie.  
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób 
gwarantujący zachowanie w poufności jej treści. 
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub 
wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie 
o zmianie lub wycofaniu przed terminem składania ofert określonym na dzień 
15.03.2012r. godz. 12:00 
 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:    
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego, nie 
później niż do dnia 15.03.2012r.r. do godz. 12:00 
Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym 
terminem jej złożenia (dzień, godzina) oraz numerem, jakim oznakowana została 
oferta. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie, 
zaadresowanej według poniższego wzoru: ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY 
„WOJCIECHOWSKI”  Zdzisław Wojciechowski Bukowiec Opoczyński 7A, 26-
300 Opoczno  Siedziba Firmy -  Sobawiny 7E  
OFERTA W PRZETARGU NA / TYTUŁ POSTĘPOWANIA/ NIE OTWIERAĆ 
PRZED TERMINEM  15.03.2012r godz. 12:00 
Ofertę składaną za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, przesyłki kurierskiej należy 
przygotować w sposób określony j. w. i przesłać w kopercie zaadresowanej w 
następujący sposób: ZAKŁAD USŁUGOWO - HANDLOWY 
„WOJCIECHOWSKI”  Zdzisław Wojciechowski Bukowiec Opoczyński 7A, 26-
300 Opoczno  Siedziba Firmy -  Sobawiny 7E  
OFERTA W PRZETARGU NA / TYTUŁ POSTĘPOWANIA /NIE OTWIERAĆ 
PRZED TERMINEM  15.03.2012r r. GODZ. 12:30 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.03.2012r r. o godz.12:30 w siedzibie 
Zamawiającego 26-300 Opoczno,  Siedziba Firmy -  Sobawiny 7E, sekretariat 
firmy 
XII. Opis sposobu obliczania ceny: 
1. Cena określona w ofercie jest ceną ryczałtową. Cena ryczałtowa będzie 
traktowana, jako cena ostateczna i nie będzie podlegać żadnym negocjacjom.  
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Cena musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, zawierać wszelkie koszty 
związane z realizacją przedmiotu zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem 
prac opisanych w  niniejszej SIWZ oraz programie funkcjonalno - 
użytkowym załącznik nr 1 do SIWZ,  
2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana  w złotych 
polskich cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT, do dwóch miejsc po 
przecinku.  
3. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszystkie 
upusty, rabaty winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny tak, by wyliczona cena 
za realizację zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania 
przez zamawiającego przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.  
 
XIII.  Informacja dotycz ąca walut obcych  
Ceny oferty winny być wyrażone w PLN. Rozliczenia w walutach obcych nie będą 
prowadzone. 
 

XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów. 
1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do 
szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:  
1) oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą 
specyfikacją,  
2) z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki 
określone niniejszą specyfikacją,  
3) złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,  
4) oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie,  
5) wykonawca przedstawił ofertę zgodną, co do treści z wymaganiami 
zamawiającego.  
2.Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: 
Najniższa cena  
Zamawiający określi wartość punktową ofert na podstawie wzoru podanego 
poniżej dla przyjętego kryterium oceny.   
 
                         P x             
         P z  =     ------    x   100 pkt 
                         P y 
 
P z -  wartość punktowa oferty     P x -  cena najniższej oferty 
P y -  cena oferty badanej 
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Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów 
Najkorzystniejszą, będzie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 
 
XV. Wybór najkorzystniejszej oferty: 
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższą suma punktów jaka 
otrzyma oferta. 
Gdy treść oferty oraz złożonych przez Wykonawców dokumentów jest niepełna, 
lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w SIWZ, 
Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach zwrócić się do Wykonawców o 
uzupełnienie braków lub udzielenie wyjaśnień na piśmie, w wyznaczonym 
terminie. Uzupełniane dokumenty mogą mieć późniejsze daty wystawienia od 
terminu składania ofert do przedmiotowego postępowania, o ile potwierdzają 
spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż 
w dniu składania ofert. Wezwanie do uzupełnienia braków będzie skierowane do 
wszystkich Wykonawców, których oferty zawierają braki i może odbyć się tylko 
jeden raz.  
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w tekście oferty oczywistej 
omyłki pisarskiej i omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, z uwzględnieniem 
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające 
na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawców, którzy złożyli w postępowaniu 
oferty.  
3. Jeżeli w postępowaniu nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze 
względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ocenie, Zamawiający 
wzywa 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 poprzednio 
ofertach.  
4. Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający  
ogłasza wynik postępowania. Ogłoszenie o wyniku postępowania lub zamknięciu 
postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert zamieszcza się na stronie 
internetowej Zamawiającego o adresie: www.woy.pl  
5. Oferta będzie odrzucona, gdy:  
a) zaoferowany przedmiot zamówienia nie spełnia któregokolwiek z wymogów 
dotyczących przedmiotu zamówienia,  
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,  
c) jest nieważna na podstawie przepisów prawa,  
d) oferta nie spełnia wszystkich wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, a w przypadku gdy Wykonawca, był wezwany do 
złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia braków w ofercie, jeżeli nie dokona tego w 
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wyznaczonym przez Organizatora Przetargu terminie,  
e) oferta zawiera omyłki, a Wykonawca, po poinformowaniu go przez 
Zamawiającego, nie wyrazi zgody na ich poprawienie  
f) Wykonawca w wyznaczonym terminie nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki 
polegającej na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodującej istotnych zmian w 
treści oferty;  
g) Wykonawca, nie przedstawił w wyznaczonym terminie oryginału dokumentu 
lub jego notarialnie potwierdzonej kopii.  
 
XVI. Informacje o formalno ściach, jakie powinny zostać dopełnione po 
wyborze oferty. 
1. O wyborze oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawców, którzy 
ubiegali się o udzielenie zamówienia.  
2. Wykonawca powinien podpisać umowę w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, który nie może być krótszy niż 5 dni roboczych oraz nie może 
być dłuższy niż 10 dni roboczych od daty ogłoszenia o wyniku postępowania. 
Niedotrzymanie terminów wymienionych ww. uprawnia do potrącenia wadium od 
Wykonawcy.  
3. Umowa zostaje zawarta w dniu złożenia na niej podpisów przez Obie Strony, tj. 
Zamawiającego oraz wybranego Wykonawcę .  
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie podpisze w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego umowy na warunkach określonych w SIWZ i 
w ofercie lub odmówi jej zawarcia, Zamawiający może wybrać tę spośród 
pozostałych ofert, która uzyskała największą liczbę punktów pod warunkiem, że 
nie upłynął termin związania ofertą.  
 
XVII.  Postanowienia końcowe. 
1) W kwestiach nie omówionych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia Przetargu na każdym 
etapie, do czasu zawarcia umowy.   
3) Z tytułu unieważnienia Przetargu, Wykonawcom nie przysługują żadne 
roszczenia w stosunku do Zamawiającego  
XX. Integraln ą częścią SIWZ jest program funkcjonalno – użytkowy i  
projekt umowy.         
                                                                                                                                                                                                         

                                                                                
ZATWIERDZIŁ: 

Data: 22.02.2012 
                                                                                           Zdzisław Wojciechowski 


