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 BESKIDZKI ZESPÓŁ LECZNICZO REHABILITACYJNY 

SZPITAL OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ 
43-384 JAWORZE UL. SŁONECZNA 83 

 
             
              Zatwierdzam                          Znak sprawy: ZP/PN/ 2 /2010 
                 Dyrektor 

 
 

     ……....................................       
 

                                         
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)  
na: 

 
zakup solanki naturalnej leczniczej do zabiegów balneologicznych o stęŜeniu od 3% do 11% 

 
 

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie art. 39 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 

2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej równieŜ PZP  
oraz przepisów wykonawczych do PZP 

                     
CPV   14450000-0 – Sól w solance 

  
  

                      
W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  

poniŜej 193 000 EURO 
 

 
 

Wykonawcą moŜe być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca 
osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. 

 
 

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienaleŜyte 
wykonanie zamówienia. 

                                                                                               
 

 
    Jaworze, dnia 19.04. 2010 r. 
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ZAMAWIAJ ĄCY:    Beskidzki Zespół Leczniczo – Rehabilitacyjny  
 Szpital Opieki  Długoterminowej w Jaworzu  
 43-384 Jaworze  ul. Słoneczna 83 
   tel.(033)817-21-66 ( - 67);    tel./fax (033) 817-34-63;   

e-mail: bzlr-bb@in.com.pl ;    
www.rehabilitacja-jaworze.com.pl ; bip.silesia-region.pl/bzlrjaworze 
REGON:  000297603 ; NI P:  937-14 - 94 –573 

 
INFORMACJE OGÓLNE 
� Koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty ponosi Wykonawca. 
� Na podstawie art. 27 ust. 1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami w dni 

robocze od poniedziałku do piątku w godz. pracy Zamawiającego od godz. 7ºº do 14³º, w formie 
pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną (na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: bzlr-
bb@in.com.pl) o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeŜeniem, Ŝe wszelkie przesłane 
dokumenty naleŜy niezwłocznie potwierdzić pisemnie. 

� KaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksu lub poczty 
elektronicznej. 

� W sprawach nieuregulowanych w SIWZ  pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych 
do PZP. 

� Wykonawcy pobierający SIWZ ze strony internetowej związani są wszelkimi modyfikacjami                       
i wyjaśnieniami do treści SIWZ zamieszczonymi na stronie internetowej:  

 www.rehabilitacja-jaworze.com.pl   lub 
bip.silesia-region.pl/bzlrjaworze  

. 
 
Rozdział I.   Przedmiot zamówienia    
Przedmiotem zamówienia  jest zakup solanki naturalnej leczniczej do zabiegów balneologicznych  o 
stęŜeniu od 3% do 11% dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala 
Opieki Długoterminowej w Jaworzu.  

 
 
Rozdział II.  Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia  
 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup solanki naturalnej leczniczej o stęŜeniu od 3% - 11% w 
szacunkowych ilościach:  
- dla solanki naturalnej o stęŜeniu od 3% do 6,99 % - 416 000 litrów   
lub 
- dla solanki naturalnej od 7 % do 11% - 208 000 litrów  

2. Nie dopuszcza się sprzedaŜy solanki powstałej w wyniku rozpuszczenia soli jako substancji stałej 
w roztworze. 

3. Zakup solanki odbywać się będzie sukcesywnie, zgodnie z zamówieniami składanymi przez 
Zamawiającego,  w ilościach uzaleŜnionych od stęŜenia solanki naturalnej.  

4. Odbiór zakupionej solanki odbywać się będzie przez Zamawiającego własnym transportem – 
samochodem z zamontowanym zbiornikiem 1000 litrowym.  

 
Rozdział III.  Termin i miejsce wykonania zamówienia. 
 
Termin wykonania zamówienia od dnia zawarcia umowy do 31.12.2010 r. 
Miejsce:   

 SprzedaŜ  solanki w miejscu wskazanym przez Wykonawcę w ofercie. 
 
 
Rozdział IV.  Warunki realizacji zamówienia. 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.  
2. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.  



SIWZ - Znak sprawy:  ZP/PN/2/2010 

   - 3 - 

  

3. Zamawiający nie dopuszcza udziału w zamówieniu podwykonawców. 
 
 
Rozdział V.   Warunki udziału w postępowaniu  

oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków  
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone                  

w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, tj.: 
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
b) posiadają wiedzę i doświadczenie 
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 
d) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia 
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu                         

z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ust.1 i ust. 2 ustawy PZP  
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kaŜdy                           

z Wykonawców  musi spełniać warunki udziału w postępowaniu, przy czym warunki dotyczące 
niezbędnego potencjału technicznego, osobowego oraz finansowego niezbędnego do realizacji 
przedmiotu zamówienia będą oceniane łącznie w odniesieniu do łącznego potencjału występujących 
wspólnie wykonawców 

4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o informacje 
zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) 
dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, 
iŜ Wykonawca spełnia wyŜej wymienione warunki.  

 
Rozdział VI. Dokumenty, jakie naleŜy załączyć do składanej oferty na potwierdzenie  

spełnienia warunków udziału w postępowaniu.  
1. W  celu  potwierdzenia,  Ŝe  Wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu z  postępowania na  podstawie  

art. 24  ustawy  PZP, Wykonawca winien dołączyć do oferty: 
    Za spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna dołączone do oferty: 

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o zamówienie 
publiczne z powodów wskazanych w art. 24 ustawy PZP z dn. 29.01.2004 r.(tekst jednolity Dz.U. 
z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami), złoŜone na druku stanowiącym załącznik nr 2 do 
SIWZ 

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, 
wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku 
do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP 

 
2. W  celu  potwierdzenia,  Ŝe  Wykonawca  posiada  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie oraz  

dysponuje  odpowiednim potencjałem  technicznym  i  osobami  zdolnymi  do  wykonywania     
zamówienia. 

      Za spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna dołączone do oferty: 
a) oświadczenie Wykonawcy, Ŝe spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, złoŜone 

na druku stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ 
b) wykaz osób przewidzianych do wykonania przedmiotu zamówienia -  do wykazu osób naleŜy 

dołączyć waŜne dokumenty potwierdzające  ich uprawnienia, jeśli ich posiadanie wymagane 
jest przepisem prawa, złoŜony na druku stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ 

 
3. W celu potwierdzenia,  Ŝe  Wykonawca  znajduje  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej   
       zapewniającej  wykonanie  zamówienia. 
      Za spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna dołączone do oferty: 

a) oświadczenie Wykonawcy, Ŝe spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, złoŜone na 
druku, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ 

 



SIWZ - Znak sprawy:  ZP/PN/2/2010 

   - 4 - 

  

4. W celu potwierdzenia, Ŝe oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym 
przez Zamawiającego. 

      Za spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna dołączone do oferty: 
a) koncesja, zezwolenia lub licencja, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania  
b) świadectwo potwierdzające właściwości lecznicze solanki naturalnej ze złóŜ wystawione przez 

jednostkę uprawnioną do potwierdzenia właściwości leczniczych naturalnych surowców 
leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, zgodnie ze wzorem określonym w 
Rozporządzeniu Ministra  Zdrowia z dnia 13  kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu badań 
niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru 
świadectwa potwierdzającego te właściwości (Dz.U. z 2006 r. nr 80, poz. 565), 

c) dokument potwierdzający pochodzenie solanki ze złóŜ wymienionych w § 2 Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie złóŜ wód podziemnych zaliczanych do 
solanek, wód leczniczych i termalnych oraz złóŜ innych kopalin leczniczych, a takŜe zaliczenia 
kopalin pospolitych z określonych złóŜ lub jednostek geologicznych do kopalin podstawowych 
(Dz.U. z 2006 r. Nr 32, poz. 220 z późn. zm.) 

5.  Ponadto do oferty naleŜy załączyć: 
a) formularz ofertowy ( załącznik nr 1 do SIWZ)  
b) zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 5 do SIWZ ) 

6.  Brak jakichkolwiek z wymaganych załączników lub złoŜenie ich w niewłaściwej formie    
     spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeŜeniem art. 26 ust.3 PZP. 
7.  Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do   
     wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru     
     prawnego łączącego go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić  
     Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w  
     szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do  
     dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art.26  
     ust. 2b ustawy PZP). 
 
Rozdział VII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą. 
1. Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami oprócz 

formy pisemnej równieŜ w formie faksu lub drogą elektroniczną, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z 
tym jednak zastrzeŜeniem, Ŝe wszelkie przesłane dokumenty naleŜy niezwłocznie potwierdzić 
pisemnie. 

2. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski. Zawiadomienia oraz 
informacje faksem lub drogą elektroniczną, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy  Zamawiającego 700 –
1435) upowaŜniona jest: mgr GraŜyna Kuczera – zastępca dyrektora ds. administracyjno – 
eksploatacyjnych  

- (tel. 033/ 033/ 8172166  wew. 233 ; faks. 033/ 8173463,  lub 0669 55 00 54) 
 
Rozdział VIII. Tryb udzielania wyja śnień w sprawach dotyczących SIWZ 
1. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz 

informacje przekazywane będą pisemnie za pomocą faksu lub poczty elektronicznej. Za datę 
powzięcia wiadomości uwaŜa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za 
pomocą faksu. 

2. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców. 
3. Wykonawca moŜe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest 

zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niŜ na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do 
Zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert, tj. do dnia 23.04.2010 r. do godz. 24ºº. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie 
wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ 
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Rozdział IX.  Tryb wprowadzania ewentualnych zmian w SIWZ 
1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe w kaŜdym czasie, przed upływem terminu do 

składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonane w ten 
sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ. Zostanie przesłane wszystkim wykonawcom, którzy 
pobrali SIWZ bezpośrednio od Zamawiającego oraz umieszczone zostanie na stronie internetowej i 
będzie dla nich wiąŜące. O kaŜdej zmianie Zamawiający zawiadomi niezwłocznie kaŜdego z 
uczestników postępowania.  

2. JeŜeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest 
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuŜa termin 
składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którzy pobrali SIWZ bezpośrednio od 
Zamawiającego oraz umieszczone zostanie na stronie internetowej 

 
Rozdział X. Termin związania ofertą 
Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania 
ofert. 
 
Rozdział XI. Opis sposobu przygotowania oferty  

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ. 
1. KaŜdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę, zgodnie z 

wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. ZłoŜenie przez jednego 
Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niŜ jednej oferty lub oferty zawierającej 
rozwiązania alternatywne spowoduje ich odrzucenie. 

2. Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złoŜyć podpisy: 
a) na wszystkich stronach (zapisanych) oferty, 
b) na załącznikach, 
c) w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany. 

3. UpowaŜnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upowaŜnienie nie wynika 
z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej lub odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego). 

4. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone 
pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji 
Wykonawcy (pełnomocnictwo naleŜy złoŜyć w oryginale). 

5. Wymagane dokumenty naleŜy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

6. Dla uznania waŜności, oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub 
poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści. 
Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upowaŜnionej do 
reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”. 

7. Zamawiający moŜe zaŜądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, 
gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie moŜe sprawdzić jej prawdziwości w inny 
sposób. 

8. Ofertę naleŜy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaŜności 
(zgodnie z art. 9 ust. 2  PZP). 

9. Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych naleŜy 
dostarczyć przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski. 

10. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy uŜyciu nośników pisma nie ulegającego 
usunięciu bez pozostawienia śladów. 

11. Załączniki do SIWZ stanowiące jego integralna część, Wykonawca zobowiązany jest  złoŜyć w 
ofercie. Załączniki powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku ściśle według 
warunków i postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

12. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie 
przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb naleŜy pisać wyrazami. 

13. Do oferty naleŜy załączyć spis treści. 
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14. Wszystkie strony oferty naleŜy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub 
imienną (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników). 

15. Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 
myśl art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst 
jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zmianami), które nie mogą być udostępniane - 
powinny być oznaczone klauzulą: „Tajemnica Przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób 
trwały. Wykonawca nie moŜe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP 

16. Kopertę naleŜy zaadresować: 

Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej 
43-384 Jaworze  ul. Słoneczna 83 

NIE OTWIERA Ć W SEKRETARIACIE 
Znak sprawy ZP/PN/2/2010 

Oferta na: 
 

Zakup solanki naturalnej leczniczej  do zabiegów balneologicznych o stęŜeniu od 3% do 11 % 
 

Nie otwierać przed dniem  27.04.2010r. godz. 10ºº 
Ilość stron.........(określić ile stron znajduje się w kopercie) 

 
 
Rozdział XII.  Informacje dotyczące miejsca i  terminu składania ofert.                                                           
1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale XII. SIWZ oraz 

opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W SEKRETARIACIE” naleŜy złoŜyć w 
Sekretariacie Dyrekcji Beskidzkiego Zespołu Leczniczo – Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki 
Długoterminowej w Jaworzu ul. Słoneczna 83 w terminie do dnia   27.04.2010 r. do godz. 945. 

2. Oferta powinna być złoŜona w sposób uniemoŜliwiający jej przypadkowe otwarcie. 
3. JeŜeli oferta zostanie złoŜona w inny sposób niŜ wyŜej opisany, Zamawiający nie bierze   

odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe jej  otwarcie. 
4. Oferta złoŜona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu 

przewidzianego na wniesienie protestu. 
PrzedłuŜenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem. 

 
Rozdział XIII. Miejsce i tryb otwarcia ofert  
1. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Dyrekcji 

Beskidzkiego Zespołu Leczniczo – Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu 
ul. Słoneczna 83 w dniu  27.04.2010 r. o godz. 10ºº.  

2. Otwarcie ofert jest jawne. 
3. W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej: 

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 
- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, 
- cena oferty  

 
Rozdział XIV. Opis kryteriów i sposobu dokonywania ich oceny 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:  

• kryterium – cena (wartość brutto 1 litra solanki naturalnej leczniczej zawieraj ąca wszystkie 
koszty związane ze sprzedaŜą solanki, w tym takŜe załadunek na środek transportu 
Zamawiającego),  

• kryterium - odległość od miejsca odbioru solanki do siedziby Zamawiającego (w kilometrach)  
• kryterium - stęŜenie solanki naturalnej leczniczej w procentach (do dwóch miejsc po 

przecinku)  
 

2. Ocena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę : 
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kryterium cena = 60 % i stosując wzór:  
 
Wartość punktowa = W x Cmin / Cn x 100 pkt 

      W - waga kryterium 
Cmin - cena minimalna w zbiorze ofert 
Cn - cena danej oferty 
 

 
kryterium odległość od miejsca odbioru solanki do siedziby Zamawiającego = 20 % i stosując wzór:  
 
Wartość punktowa = W x Kmin / Kn x 100 pkt 

      W - waga kryterium 
Kmin - ilość kilometrów minimalna w zbiorze ofert 
Kn - ilość kilometrów danej oferty 

 
 

kryterium stęŜenie solanki naturalnej = 20 % i stosując wzór:  
 
Wartość punktowa = W x Sn/ Smax  x 100 pkt 

       
W - waga kryterium 
Smax - stęŜenie solanki maksymalne w zbiorze ofert 
Sn - stęŜenie solanki naturalnej danej oferty 

 
Rozdział XV.  Opis sposobu obliczania ceny oferty 

1. W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny Zamawiający do porównania   
       ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto 1 litra solanki naturalnej leczniczej, odległość od miejsca 
odbioru solanki do siedziby Zamawiającego, w kilometrach, stęŜenie solanki w procentach ( do dwóch 
miejsc po przecinku) 

2. Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem 
podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. 
Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  ofertowy (załącznik nr 1) dokonując 
obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości. 

3. Cenę oferty naleŜy obliczyć jako sumę  kwot ryczałtowych za  przedmiotu zamówienia i podać w 
formie ryczałtu.  

4. Waluta ceny oferowanej w PLN;  
5. W zakresie realizacji umowy wynagrodzenie nie będzie waloryzowane.  
6. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę są ustalone na okres waŜności umowy i nie będą 

podlegały zmianom. 
7. W cenie musi mieścić się całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia zawierający wszystkie 

koszty związane ze sprzedaŜą solanki, w tym takŜe załadunek na środek transportu Zamawiającego. 
8. Uzyskana liczba punktów zostanie pomnoŜona przez wagę kryterium. 
9. Wynik będzie traktowany jako suma wartości punktowej kryterium cena, odległość od miejsca 

odbioru solanki do siedziby Zamawiającego, stęŜenie solanki. 
10. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wartości punktowej do dwóch miejsc po przecinku. 

 
 
 
Rozdział XVI.   Sposób oceny ofert 
1. Po zakończeniu części jawnej – Komisja Przetargowa dokona wstępnej weryfikacji ofert, ustalając, 

które części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części 
dokona badania ofert. 

2. Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają 
wykluczeniu (nie złoŜyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń o spełnieniu 
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warunków udziału w postępowaniu). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców 
niewykluczonych i odrzuca oferty niespełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. 
Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z 
kryterium określonym w rozdziale XIV 

3. Wykonawca moŜe zostać wykluczony na podstawie art.24 PZP. 
4. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty które będą waŜne i nie będą podlegały   odrzuceniu 

na podstawie art. 89 PZP. 
5. Zamawiający dokona oceny zgodności ofert z treścią SIWZ na podstawie analizy dokumentów, które 

Wykonawca przedłoŜył w ofercie  
6. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyŜszą liczbę punktów wg kryteriów podanych w 

rozdziale XIV 
 
Rozdział XVII. Informacje o formalno ściach po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia   

 Wykonawców, którzy złoŜyli oferty, o: 
- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę 

wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, 
- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i  prawne, 
- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,  podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy w trybie art. 94 PZP, którego oferta spełnia warunki 

określone w PZP i SIWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria. 
3. Po uprawomocnieniu wyniku postępowania zgodnie z art. 94 ust. 1 PZP Zamawiający wezwie 

Wykonawcę do podpisania umowy. 
 
Rozdział XVIII. Istotne postanowienia umowy 
1. Szczegółowe zapisy związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera 

Załącznik nr 5 – wzór umowy 
2. Zamawiający przewiduje moŜliwość dokonania zmiany w treści zawartej umowy w  stosunku do 

treści oferty w przypadku gdy zmiana wyniknie z okoliczności których nie moŜna było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego w szczególności:  

      - zmiana terminu realizacji zamówienia, 
      - inne okoliczności korzystne dla Zamawiającego.  
 
Rozdział XIX. Środki ochrony prawnej. 
Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy PZP przysługują Wykonawcom, a takŜe innemu 
podmiotowi, jeŜeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŜe ponieść 
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP. 
 
Rozdział XX.  Jawność postępowania 
1. Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona Wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 

Ustawy PZP. 
2. Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek. 
3. Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów i informacji oraz 

osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania  
 
Załączniki do SIWZ, które Wykonawca jest zobowiązany złoŜyć wraz ofertą  
Załącznik nr 1 -  Formularz ofertowy 
Załącznik nr 2 -  Oświadczenie Wykonawcy art.22 ustawy PZP  
Załącznik nr 3  -  Oświadczenie Wykonawcy art. 24 ustawy PZP 
Załącznik nr 4 -  Wykaz pracowników Wykonawcy 
Załącznik nr 5 -  Wzór umowy 
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Podpisy Komisji Przetargowej: 
 
Przewodniczący Komisji Przetargowej        ………………………………. 
  
Członkowie Komisji          ................................................. 
 
            ................................................. 
                                                                        
                                                                       ………………………………..         
 
Sekretarz            ................................................   


