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Adres §trony intemetowej, na której zamawiający udostępnia specńkację Istotnych warunków zamówienia:
wW.bip.Ęydlowispowiat,akc§net.n€t/ lnd*,php?ldg=4&id=849&x= 52o&y=2§

Orońsko: Dostawa gazu płynnego propan-butanpizeznaczonego do celów gzewczych do Domu pomocy Społecznej
Dom kombatanta w Łaziskach

Numer ogłoszenial 1929 - 2016; data zamieszczenia: l0.01.2Ol6
oGŁoSzENlE o zAMÓWlEN|U _ dostawy

zamiegczanie oglo€zenia: obowiąż(owe.

oglwenie dotyey:

P] zamówienia publienego

!zawarcia umowy Bmowej
I ustanowienia dynamicznąo systemu zakuŃW (Dsz)

sEKcJA l: ZAMAWAJAGY

|. 1) NAa^rA l ADRES: Dom Pomocy społgmj "Dom Kombatańa" , Łazjska 15a, 26-505 ororeko, woj. maryieckie, tal, o48 6,184437, faks o48 6184437,

AdrB6 §trony intometmj zanrawiająg€go: WW.bip.sżydlołiecpiliat.akessmt.reUirdex.PĘ?idg=4&id=s49&r52o&y=25

l. 2) RoDzA' zAItłA\nAJĄ§EGo: lmy: Pomoc §połoczE,

sEKcJA ll: PRZEDMloT zAMÓWlENlA

t|.1) oKREśLEN|E PRZEDMloTU zAItłóWEN!Ą

11.1.1) Naila nadana zanńwieniu Pzg zamawiającego: Dostawa ga płyrego proparbutan pżemcmrego do c6lów glaczyń do Domu Pomocy społemi Dom

kombatanta w Łaziskach,

11.1.2) Rodzaj zaflówienia: dostawy.

l1-1.4) Okra§€nie PEedniotu ole wiolkośGi lub zakresu za[ńwienia: Puedmiolem umóilisia j§t dostawa gaa płytrpgo proparbutan pżemmrego do €lów glruca/ń od

25.0'1.2016| do zbiorikóil zamiliającego (6 Óiorników x 6,7m3) zEjdqąryó się E terenie Domu Pomocy społemj Dom Kmbatanta w Łuiskach, Kod określony we WsŃlnym

Slołniku Zamówień cPV: 1 9J 2200&0. zama,łliający 
"ama,rt 

ia ga w ilości: 30 ooo ldró,v. z.amat!'EjąCy aslżąia sobie możŃość pobrania próki dostarmrego gaa do amIiry na

zgodmŚĆ zWymaganiamiffimy Pl+c-96o08:l998. Dostily gau realiDware będąw pańiach W dni robore ó siedzjby zamawiającego - w u leżrcściod potr€b_ zamóilienie

d6tawy składarE będz'e teleforiczrie, drogąelektronicTą ló faksom. Doslila ma być realizovr'arE W ci€u 72 godzin od clilili zamówi6nia,.

l1.1.5)

! pzwirtuJe slę udzlelale amówlgl uuup€łniarąFych

określenie przedmiotu ora wielkośGi lub zakrGu zanńwioń uzup€lniających

l1.1.6) WsŃlny §omik zanńwień (cA/): 09,12,20,00-0.

11.1.7) cry doPuszca się zlożenie ofeńy częścimj: nie.

l1.1.8) czy dopuszcza się złożonie oferty wariantorej: ni€.

l1.2) czAs TRl^/AN|,AZAMÓW|ENIA LUB TERM|N WYKoNł,lllu Rozpoc4cie:25.01.2016.

SEKGJA lll: |NFoRMACJE o CIłARAKTERZE PRAWNYM. EKoNoM|CZNYM. F|NANSoI,VYM l TECHNICZNYM

ll1.1) WAD|UM

lnformacja na temat mdium: nie dotycry

,l1.2|zALlcŻ,l

ll1.3) WARUNK| UDZAŁU W PosTĘPoWANlU oRAzoPls sPosoBU DoKoNYWAt\llAocEtlY sPEŁNlANlATYcH WARUNKóW

lll. 3.'l ) Upramienia do \^rykffiymnia okre§onej (Łiałalnoóci lub czynności, irźeti pźopłsy pram nakładaią obowią,zek ich pciadania

opis sPGobu dokonywania ceny sp€łnianh tego warunku

Zamiliający oc€ni spełnienie wanrlG pGiadania Ęrilnień do wykorrywamj dżałalmści lń czymścijeżeli prEpisy prawa nakladająobowiązek posiadania iakió
lłrawnień, wadĘ formdy §p€łnia/nie spełnja, re podstawie załączoriyó dokunentóil i oświad*ń wymionionyń w pkt, Vlll sl\^lz. ztreści urlląaorrlch dokuneńów m§i
jedmzlamie Wynikać, iżwlw Warmek Vwkonawca spełnł.

ll1.3.2) Wiedza i dośWiadczenie

oPi3 spGobu dokonymnia Ęeny sp€lniania tago warunku

zamawiający meni §Płnienie Wan ku posiadania Wigdzy i doświ€drenia j6żeli prepisy Prawa nakładaią obowiązek posiadania takió Ęrawnień, wedłĘ formdy spełnia/nie

spełnia, na podslawie załącDnyó doktmer]tów i ośWiadczeń Wymienioriych w pkt. Vlll sl\^lz. z treści źłączonyń dokuneńów mt§i jedrEzEcaie Wynikać, ź WW Warfiek

Vwkonaw€ sp€łnł.

ll1.3. 3l Potoncirł tschnkzny

oPis sposobu dokonymnia meny spelniania tego Hrunku
zamawiający reni sp€hienie wanrd(u posiadania poterEjafu teclnimgo jeżali prżepisy prila nakładająoboiliąrek posiadania takich Ęrilnień, wedłl€ iormdy spełnia/nie

spełnia, na podstilie załączonyó dokrmentów i oświadczań wymienionych w pkt. Mll sl\^u. zlr§cil zaląaorryń dokmerńów m§ijedmz.€mie wynikać, ż w/w warmk
Vwkomw€ s€nił,

ll1.3.4) o$by zdolne do vYykonania zanówionia

oPB sp€obu dokonywania Geny sp€lniania tego wa]unku

zamawiający @ni sPłnienie wanji(u posiadania osób zdolnych do wykonania zamówienia jeżeli Prepisy prawa nakładają obowązek posiadania takich Ęrawnień, wedłĘ
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fomdy spełnia/nie spełnia, m Podstawie ałąc6nyń dohmeńów i oświadczeń wymienionyó w Pkt. Vlll sl\M, z treści zaĘcDnyń dokuneńóW m§ijedmmmie
wynikać, iż ww warek \Monaw€ sp€łnł.

ll|.3.5' sytuacja gkonomiczna i finansoM

opis spcobu dokontMania oceny sPełniania tego mrunku

zamiliający rcni spełnienie wan *u znardwada się w syt€cji ekommicrej i fimreowej zapewniająej wykonanie zamóvienia jeżeli pzepisy prava mkładają oboiliąek
posiadania takich Ęrailnień, w€dłĘ fomdy spgłnia/nje spełnia, na podstawie załączoriyń dokmeńó/ i ośWiadĘń Wymienionych w pkt, Vlll sl\^tz. z trgści załąmnych
dokunentó, ml§i jedrpffiie wyr$kać, ż w/w waruek Vwkowca sp€łnił,

ll1.4) lNFoRMAcJA o oŚWADczENlAcH LUB DoKUMENTAGH, JAxlE MArĄ DosTARceać WYKoNA^lcY W CELU PoTv\nERIżENlA sPEŁNlANlA WARUNKóW UDaAŁU W
PosTĘPoWANlU oRAz NIEPoDLEGA||A WYKLUGZEN|U NA PoDsTA/l/lE ART. 24 UsT. l UsTA\rY

ll1.4.'l) W zakrBie wykazania sp3lniania pfz6z wykonawcę warunków, o Kórych rnom w ań. 22 ust. 1 u§tiltvy, oprócz oówiadczenia o spelnianiu mrunków udziału w
postępowaniu nalgży Przedlołć:

. potwierdzenie posiadania Ęrilnioń do wykonywania określorej dżałslrrrści ló cayrmści, jeżeli prepisy pra\ila naktadająobiliągk ich posiadania, w sególmści korcesje,

Eedenia ló li@ncje;

lll,rl2) W zakresie potwierdzenia nioPodlegania wykluczgniu na pod]Btawie ań, 24 ust. l ustawy, naleł Przadłołć:

. oświadczenie o braku podstil do wykllrenia;

' aktĘlny odpis z właŚciwago reiestru ló z ceńralrej ewid€rrji i informaqi o dzi€łalmści gosPodarcaj, igżeli odrębm pżgpisy wymagają wPisu do rejesiru lń ilidercji, w celu

wykaania braku podsta\ł do wyklĘenia w oparciu o ań. 24 6t. 1 pkt 2 L§tawy, Wystawiory ni6 wcześriej nż 6 miesięcy pued Ęływem tgrmiru sKadania wniosków o

dopFzmnie do udżału w posiępwaniu o tdzielenie amóilienia ałbo składania ofeń;

111.6) lNNE DoKUMENTY

lnne dokumenty niewynienione w pK ll1.4) albo w pkt ll1.5)

1. \^Jypełniony i podpisany formLdau - załącz|ik rr 't do sl\^lz, 2, oświadmr{e o spełnieniu wanr*ów w trybie ań. 22 Et, 1 §ta\fly Pzp oraz niepodleganiu wykluczeniu z
postępowania W trybie art. 24 §tawy P4 - źłąmik rr 2 do sl\^lz. 3, Podpisany wńr mowy - zźłłącŻ,lik r 3 Cb sl\^tz.

SEKCJA lV: PROGEDURA

M1) TRYB UDZELENA zAilÓWlEN]A

lV.1.1} Tryb u(Łielenia amówienia: pretarg nisgranimny.

lV.2} KR TERIA ocENY oFERT

lV.2.1) Kryteria many ofeń: najnższa cerE,

lv.2.2)

! pzeprcwadzom bczle aukcja eleKrcnlena, adG strony, na łtórej Ędzie prowadzona:

lV.4} lNFoRMAGJE ADMlNlsTRAcYJNE

M4.1) Ad]es strony intgnetowj, na której j§t dGtępna sp*yfikacF i§totnych mrunków anńwienia: Ww.bip.srydlwigłWiat,akessret.reUindex,pĘ?id9=4&id=849a

x=52O&y=25

sPcyfikacię i§totnych mrunków zanńwienia można uzyskać Pod adres€m: Dom Pomocy społemj Dom Kombatanta w Łuiskań 15A, 2&505 orońsko, od poniedżałku do

pĘku w godzimch od 8:00 do 14:00 w pokoju rr 9.

lv.4,4) Termin skladania Wliosków o dopu*czenie do udziafu w Po§tępowaniu tub ofgń: 18,o1,2o16 godżna o9:oo, miejs€: Dm Pomocy społemj Dom Kombatańa w

Łżiskań 15A, 26-505 ororeko, sekralariat pok. r 1.

lv.4.5l Termin iliąania ofeńą okres w dniach: 30 (od ostatemgo termiru składania ofert).

lv.4.17} czy przewiduje się uniatłażnióni€ po3tępowania o udziglonig za]rńwienia, w przypadku niepPyznania środków pochodzących z budżetu Unii EuropeFkiei su
niepodlegających Motowi środków z porey udzi§lonej pnez Państwa ełonkffikie Europeiskiego Po]ozu]rienia o Wolnym Handlu (EFTA}, które fiiały być

przeznaczon€ na sfinansowanio cdośGi lub eęści zanńwienia: nb
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