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1. Informacja o Zamawiającym
1.1. Zamawiającym jest:
Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich,
ul. Sprzymierzeńców 1-2, 58-100 Świdnica
Numer telefonu: 48 74/852-28-16
Numer faksu:
48 74/852-54-53
NIP 884-21-10-443
REGON 000325386
Strona internetowa: www.zpisdn-swidnica.pl
Strona internetowa na której dostępna jest Specyfikacja: www.zpisdn-swidnica.pl
e-mail, knowicka@interia.eu

2. Tryb udzielenie zamówienia
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.
11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
2.2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 oraz 2016 poz. 831, 966 i
1020) zwanej dalej ustawą.
2.3. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 ustawy.
2.4. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ze zm. jak wyżej
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w
jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126),
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania
wartości zamówień publicznych, (Dz. U. z 2015 r., poz. 2254),
4) Rozporządzenie Komisji WE nr 213/2008 z 28 listopada 2007 roku zmieniającego
rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV),
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5) Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 roku Nr 153, poz. 1503
ze zm.),
6) Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (j.t. Dz.U. 06.89.625 z
późn.zm.).
7) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007r. (Dz.U. z 2007r. Nr 4
poz. 30) w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów
oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe.
8) Polskie Normy – norma „PN-C-96024:2011 Przetwory naftowe – Oleje opałowe”.
9) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wymagań,
którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego
pomiaru ilości cieczy innych niż woda, oraz szczegółowego zakresu badań i
sprawdzań wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych porządków
pomiarowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 4, poz. 23, z późn. zm.)
10) • W sprawach nieuregulowanych Pzp lub Specyfikacją stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny.
• Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej
• Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
• Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców
• Oferty złożone w prowadzonym postępowaniu zostaną otwarte publicznie
w miejscu i czasie określonym niniejszą SIWZ
• Po otwarciu ofert Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej,
zgodnie z zasadami i kryterium określonym w Pzp oraz Specyfikacji.
• Rozliczenia w walutach obcych
• Zwroty kosztów udziału w postępowaniu
3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego L-1 do kotłów CO
na potrzeby Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy, na sezon
grzewczy 2017/2018 r. w ilości do 130.000 litrów.
3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą oleju opałowego lekkiego
L-1
który spełnia wymagania Polskiej Normy PN PN-C-96024 „Przetwory naftowe. Oleje
opałowe” w zakresie oleju opałowego lekkiego gatunku L-1 oraz wymagania
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie wymagań
jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów (Dz.U. z dnia 7 listopada 2014 r.,
poz. 1547). Ekoterm Plus spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z
dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych
(Dz. U. 2010 r. Nr 157, poz. 1054).
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Olej napędowy grzewczy L-1 jest nowoczesnym paliwem grzewczym znajdującym
zastosowanie w kotłach ogrzewających domy mieszkalne, kotłach
parowych, piecach przemysłowych oraz technologicznych. Produkt jest idealnym
źródłem ciepła dla obiektów nie posiadających dostępu do sieci przesyłowej gazu
ziemnego.
Podstawowe właściwości oleju:
Olej opałowy lekki – L1

Wartość opałowa

- min. 42,6 MJ/kg

Zawartość siarki

- max. 0,10% (m/m)

Zawartość wody

- max. 200 mg/kg

Gęstość w temp. 150C

- max. 860kg/m3

w szacowanej ilości do 130 000 litrów wg PN.- 67c 96024
Zamawiający dopuszcza dostawę oleju o parametrach równoważnych tj. nie gorszych niż
wskazane wyżej.
3.3. Miejscem dostawy oleju opałowego są kotłownie w Zakładzie Poprawczym i Schronisku
dla Nieletnich w Świdnicy, ul. Sprzymierzeńców 1 i 2 , 58-100 Świdnica.
3.4. Przewiduje się, że jednorazowa dostawa może wynosić między 5 000 a 20 000 litrów
oleju opałowego w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego.
3.5. Zgłoszenie zapotrzebowania na każdorazową dostawę przedmiotu zamówienia odbywać
się będzie na wyraźny wniosek Zamawiającego, przekazany drogą telefoniczną lub
faksem do Wykonawcy – na co najmniej 48 godzin przed planowaną dostawą, w razie
zaistnienia konieczności uzupełnienia przedmiotu zamówienia.
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3.6. Termin dostawy przedmiotu zamówienia to maksymalnie 72 godziny od chwili
zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego, w sposób opisany w pkt. 3.5, chyba,
że Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, w formularzu
ofertowym zobowiąże się do dostaw w terminie krótszym.
3.7. Dostawy będą się odbywać wyłącznie w godzinach 8.00 – 14.00 w dniach roboczych.
3.8. Koszty transportu oleju opałowego lekkiego i wszelkie ryzyko związane z dostawą
pokrywa Wykonawca.
3.9.

Dostawy muszą się odbywać autocysternami wyposażonymi w urządzenia pomiarowe
z drukarkami posiadające aktualną legalizację. Zamawiający zastrzega sobie obecność
dwóch pracowników podczas rozładunku.

3.10. Odbiór przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na podstawie litrów
rzeczywistych w temperaturze odbioru.
3.11. Jakość dostarczanego oleju opałowego musi odpowiadać obowiązującym normom
i posiadać certyfikat jakości który winien być przedkładany przy każdej dostawie.
W przypadku dostarczenia oleju opałowego bez certyfikatu Zamawiający odmówi
przyjęcia dostawy.
3.12. W przypadku dostarczenia oleju opałowego złej jakości, w wyniku czego nastąpi awaria
lub zniszczenie urządzeń kotłowni olejowej lub też stwierdzi się niską wydajność
opałową – dostawca pokryje Zamawiającemu poniesione szkody.
3.13. Zamawiający dysponuje 4 zbiornikami o następującej pojemności:
- zbiornik nr 1 na 7 500 litrów
- zbiornik nr 2 na 7 500 litrów
- zbiornik nr 3 na 9 000 litrów
- zbiornik nr 4 na 12 000 litrów
Łącznie pojemność zbiorników wynosi 36 000 litrów.
3.14. Zamawiający oświadcza, iż do w/w zbiorników istnieje bezpieczny i przystosowany
dla autocystern dojazd oraz, że zbiorniki 1, 2, 3 i 4 są pod dozorem UDT.
3.15. Zapotrzebowanie ilości przedmiotu zamówienia wymienione w pkt. 3.2 jest
przewidywanym szacunkowym zapotrzebowaniem Zamawiającego w sezonie
grzewczym 2017/2017, w zależności od warunków atmosferycznych. W związku z
tym Zamawiający dopuszcza możliwość zamówienia ilości mniejszej lub większej.
3.16. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 09135100-5

5

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO

DLA ZAKŁADU POPRAWCZEGO I SCHRONISKA DLA NIELETNICH W ŚWIDNICY
__________________________________________________________________________________________________________________________

4. Oferty częściowe, umowa ramowa, aukcja elektroniczna
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

5. Zamówienia uzupełniające
5.1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia
z wolnej ręki.
6. Termin realizacji zamówienia
6.1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od momentu podpisania umowy do dnia:
30.06.2018
7. Warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp oraz opis
sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
Warunki:
7.1 Kompetencji lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający wymaga koncesji na obrót paliwami ciekłymi
Informacje dodatkowe: Wykonawca spełni warunek jeżeli przedstawi kserokopię
koncesji na obrót paliwami ciekłymi, co najmniej w zakresie oleju opałowego
7.2 Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Wykonawca spełni warunek jeżeli przedstawi polisę odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną minimum 70.000 złotych
7.3 Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zdolność techniczna – Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże
się posiadaniem co najmniej dwóch środków transportu (autocystem), w tym jednej
wyposażonej w pompę i legalizowane urządzenie pomiarowe do nalewu oleju opałowego
do zbiorników kotłowni olejowych. Zdolność zawodowa – Wykonawca spełni warunek
jeżeli, przedstawi wykaz zrealizowanej co najmniej jednej dostawy oleju napędowego
lekkiego L-1 w ilości min. 100.000 litrów w ramach jednej dostawy oraz
załączy dowody określające że dostawy zostały wykonane należycie.
Dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
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przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
7.4 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w
postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego

8. Wykluczenie z postępowania
8.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
• wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub nie
wykazał braku podstaw wykluczenia;
• wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art.
250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U.
poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz.U. z 2016 r. poz. 176).
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769);
• wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;
• wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpiecza społeczne lub zdrowotne wraz
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności;
• wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu obiektywne i
niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
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• wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
• wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
• wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia
lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy
zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w
przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie
wykonawcy z udziału w postępowaniu;
• wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych;
• wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października
2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą
kary (Dz.U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
• wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne;
• wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz.
184,1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między
nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
9. Podwykonawcy
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
9.1 W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający
żąda wskazania przez Wykonawcę w Ofercie (Formularz Oferty) :
• firm podwykonawców oraz części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcy
9.2 Wykonawca ma prawo zmienić albo zrezygnować z podwykonawcy na każdym etapie
realizacji umowy, z zastrzeżeniem, że jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy
dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach
określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie

8

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO

DLA ZAKŁADU POPRAWCZEGO I SCHRONISKA DLA NIELETNICH W ŚWIDNICY
__________________________________________________________________________________________________________________________

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36b ust. 2 ustawy Pzp).
9.3 W trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca jest ponadto zobowiązany do:
• poinformowania zamawiającego o wszelkich zmianach przedmiotowych danych.
• przekazania informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym
okresie zamierza powierzyć realizację dostaw.
Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo znajdują się we wzorze umowy.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
warunek udziału w postępowaniu mogą wykazać łącznie.
UWAGA!

Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
W związku z powyższym Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie
zamówienia, mogą wykazać spełnienie warunków, o których mowa powyżej, łącznie,
z zastrzeżeniem, że oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, a dotyczące
potwierdzenia, że Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu, składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie, w którym wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu
Potencjał podmiotu trzeciego
Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz
w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych,
z zastrzeżeniem, że:
•
Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego
podmiotu (podmiot trzeci) w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, podmioty trzecie zobowiązane są do wykonania dostaw do
realizacji których te zdolności są wymagane.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z treści składanego
dokumentu musi wynikać:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
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3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
(Załącznik Nr 13 do oferty) Wzór Nr 8
Zamawiający zbada czy nie zachodzą wobec podmiotu trzeciego, na którego zasobach polega
Wykonawca podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy
Pzp. W celu oceny czy nie zachodzą wobec podmiotu trzeciego podstawy do wykluczenia,
Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia dokumentów składanych na
potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu dotyczących tych
podmiotów.

10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, a także inne dokumenty
składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
10.1

Zamawiający prowadzi postępowanie bez stosowania art. 24aa Pzp (procedura
odwrócona)

UWAGA!

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp może przedstawić
dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności,
w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie
szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania
oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się,
jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w
tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
Zgodnie z art. 24 ust. 9 ustawy Pzp. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli
zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za
wystarczające dowody, o których mowa powyżej.
Wykonawca, zamieszcza w oświadczeniach informacje o podmiotach trzecich, na których
zasoby powołuje się Wykonawca, dotyczące:
• braku istnienia wobec podmiotów trzecich podstaw wykluczenia,
• zakresu, w jakim powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału
w postępowania na zasoby podmiotu trzeciego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Z dokumentów musi wynikać:
• w jakim zakresie każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu,
• brak istnienia podstaw wykluczenia wobec każdego z Wykonawców.
10
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10.2 Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych
Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, winien dołączyć
do oferty, dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do
złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. Pełnomocnictwo składane
jest w formie pisemnej (art.78 §1 KC) tj. w formie oryginału lub kopii poświadczonej
przez notariusza.
Wraz z pełnomocnictwem należy przedłożyć dokument, z którego wynika uprawnienie osób
udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania danego podmiotu – w niniejszym
postępowaniu wyłącznie wówczas gdy uprawnienie to nie wynika z załączonych do oferty
dokumentów rejestrowych.
Dokumenty składane na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 1 do
oferty) Wzór Nr 1
2) W zakresie kompetencji lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej
Koncesja na obrót paliwami ciekłymi w zakresie oleju opałowego (Załącznik Nr 2 do
oferty)
3) W zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej
Polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności na sumę gwarancyjną minimum 70.000 zł (Załącznik Nr 3 do oferty)
4) W zakresie zdolności technicznej i zawodowej
• Zdolność techniczna:
Oświadczenie o posiadaniu co najmniej dwóch środków transportu (autocystem),
w tym jednej wyposażonej w pompę i legalizowane urządzenie pomiarowe do
nalewu oleju opałowego do zbiorników kotłowni olejowych. (Załącznik Nr 4 do
oferty) Wzór Nr 3
• Zdolność zawodowa:
Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, co najmniej jednej dostawy przed terminem składania ofert
realizowanych w ostatnich 3 latach, oleju opałowego w ilości 100.000 litrów wraz z
załączeniem dowodów określających, że dostawy te zostały wykonane należycie.
Dowodami są referencje lub inne dokumenty lub inne dokumenty wystawione
przez podmiot na rzecz którego dostawy były wykonywane (Załącznik Nr 5 do
oferty) Wzór Nr 4
Dokumenty składane na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania
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1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik Nr 1a do oferty)
Wzór Nr 2
2) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej (Załącznik Nr 6 do oferty)
3) Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, wraz z oświadczeniem dokumenty lub informacje potwierdzające,
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu. (Załącznik Nr 7 do oferty) Wzór Nr 5
Inne dokumenty
4) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia, z którego będzie wynikał w szczególności:
• zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
• sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego,
• zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego
5) Parafowany projekt umowy (Załącznik Nr 8 do oferty)
6) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i/lub umowy o zamówienie publiczne jeżeli to
uprawnienie nie wynika z dokumentu rejestrowego (Załącznik Nr 9 do oferty)
7) Pełnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku składania oferty wspólnej
(Załącznik Nr 10 do oferty)
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w §5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w
sprawie dokumentów:
1) Pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 i 6 ustawy
2) Pkt 2-4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
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a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu.
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
UWAGI!

• Jeżeli dokumenty, o których mowa powyżej dostępne są w formie elektronicznej pod
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych,
wykonawca wskazuje te dokumenty wraz z adresami stron internetowych, a zamawiający
pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub
dokumenty.
• Jeżeli dokumenty, o których mowa powyżej znajdują się w posiadaniu zamawiającego,
wykonawca wskazuje te dokumenty, a zamawiający korzysta z posiadanych oświadczeń
lub dokumentów, o ile są one aktualne.
Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza i który został
pozytywnie zweryfikowany podczas badania ofert będzie uchylał się od zawarcia umowy,
Zamawiający zbada czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału
w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych
ofert.
10.3 Składanie oferty wspólnej przez wykonawców
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. jako konsorcjum lub
spółka cywilna) zgodnie z art. 23 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawcy ubiegający się
wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie musi
wynikać z treści pełnomocnictwa.
Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winna spełniać
następujące wymagania:
W formularzu oferty, w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy”, należy wpisać dane dotyczące
wszystkich Wykonawców, a nie tylko ich pełnomocnika,
Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem, którego adres
należy wpisać w formularzu oferty,
Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia została
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wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, przy czym termin, na jaki
została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia,
Wszyscy wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
11. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
11.1 W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.
Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 1113 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem
posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1030) z zastrzeżeniem pkt 3.
11.2 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
11.3 Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami oraz niezależnie
od etapu postępowania, na którym wymagane jest ich złożenie:
• oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu,
• oświadczeń i dokumentów składanych na potwierdzenie braku podstaw
do wykluczenia,
• oświadczeń o przynależności lub o braku przynależności do grupy kapitałowej
• dokumentu w szczególności zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do
dyspozycji Zamawiającego niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,
lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
• pełnomocnictwa
• uzupełnienia, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp i wyjaśnienia złożone na wezwanie
Zamawiającego, w trybie art. 26 ust. 4 oraz 87 ust. 1 ustawy Pzp.
11.4 Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, kierując swoje zapytanie (wniosek) pisemnie, faksem lub drogą
elektroniczną na adres Zamawiającego (podany w części I SIWZ). W korespondencji należy
podać znak sprawy i nazwę przedmiotu zamówienia.
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Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z
wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację
istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie
internetowej www.zpisdn-swidnica.pl
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert Zamawiający
może wprowadzić zmiany w dokumentach przetargowych na zasadach, o których mowa
w art. 38 ust. 4 ustawy Pzp.
Jeżeli w wyniku modyfikacji niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian
w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
11.5 Osoby wskazane do porozumiewania się z Wykonawcami
w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia i zagadnień proceduralnych:
Kinga Jusiewicz-Nowicka
tel. +48 74 850 36 65 ;
tel. 789 234 381
faks +48 74 852 54 53
e-mail: knowicka@interia.eu

12. Termin związania ofertą
12.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
12.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12.3 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.
12.4 Przedłużenia terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium.
13.

Opis sposobu przygotowywania ofert
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13.1 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
13.2 Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Oferta musi
obejmować całość przedmiotu zamówienia i musi być sporządzona zgodnie z
wymogami określonymi niniejszą SIWZ na formularzu o treści zgodnej z treścią
określoną we wzorze stanowiącym załącznik Nr 1.
13.3 Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie ze wzorów przygotowanych przez
Zamawiającego (formularz oferty, oświadczenia wykazy). Wykonawca może
przedstawić ofertę oraz załączniki do oferty na swoich formularzach z zastrzeżeniem,
że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego w
przygotowanych wzorach.
13.4

Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie),
uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed terminem otwarcia
ofert. Opakowanie należy opisać:
„Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:
Dostawa oleju opałowego lekkiego L-1 do kotłów CO na potrzeby Zakładu Poprawczego i
Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy. Nie otwierać przed dniem otwarcia ofert, oraz

nazwą (firmą), adresem i nr telefonu Wykonawcy.”
13.5 Treść oferty winna być zgodna z treścią niniejszej SIWZ
13.6 Oferta oraz wszystkie oświadczenia lub dokumenty wymagane w niniejszej
specyfikacji musi spełniać następujące wymogi:
a) oferta i wszystkie załączniki do oferty muszą zostać sporządzone w języku polskim
z zachowaniem formy pisemnej np.: na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie
długopisem i czytelnym pismem,
b) formularz oferty i wszystkie załączone dokumenty (również te złożone na
załączonych do SIWZ wzorach) muszą zostać podpisane przez osobę uprawnioną
do reprezentacji Wykonawcy.
c) Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną lub czytelnie
imię i nazwisko, przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z
formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym
dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy składającego
ofertę,
d) poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, muszą być
parafowane własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą(-e) ofertę,
e) zaleca się ponumerowanie stron oferty i wszystkich dokumentów załączonych do
oferty oraz połączenie ich w sposób trwały,
f) oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
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wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126)
należy złożyć w oryginale, dotyczy to wykonawcy, podwykonawcy i innych
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp,
g) dokumenty, o których mowa w ww. rozporządzeniu, inne niż oświadczenia składane
są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem,
że poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca,
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca,
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą,
h) dokument w szczególności zobowiązanie, podmiotu trzeciego do oddania do
dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,
należy złożyć w oryginale,
i) złożone oferty nie podlegają zwrotowi i stanowią własność Zamawiającego.
13.7 Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia wg takich samych zasad
jak przy składaniu oferty tj. w dwóch kopertach (zewnętrznej i wewnętrznej)
odpowiednio oznakowanych z napisem „WYCOFANE”. Koperty oznakowane w ten
sposób będą otwierane w pierwszej kolejności.
13.8 Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert uzupełnić ofertę wg
takich samych zasad jak przy składaniu oferty tj. w dwóch kopertach (zewnętrznej
i wewnętrznej) odpowiednio oznakowanych z napisem „UZUPEŁNIENIE”
13.9 Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania
będą jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
jeżeli Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie
mogą one być udostępnione innym uczestnikom postępowania. Zastrzeżone dokumenty
powinny być spięte osobno.
13.10 W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzega, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa, muszą być oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ –
INFORMACJE
STANOWIĄCE
TAJEMNICĘ
PRZEDSIĘBIORSTWA
W
ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ
KONKURENCJI (t. j. Dz. U. z 2003 r Nr 153 poz. 1503, ze zm.)”. Zaleca się, aby
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i oddzielone od
pozostałej (jawnej) części oferty. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę
przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje
17
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techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne
działania w celu zachowania ich poufności.
13.11 Wykonawca nie może zastrzec m. in. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy Pzp, tj.: nazw (firm) oraz adresów Wykonawców, a także informacji
dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w
ofertach”.

14.
14.1

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy składać w terminie do dnia 17.10.2017r. do godziny 10.00, w siedzibie
Zamawiającego: Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich, ul. Sprzymierzeńców
1-2, 58-100 Świdnica w sekretariacie – parter budynku Internat

14.2 Zamawiający, w przypadku otrzymania oferty po wyżej wskazanym terminie
niezwłocznie zwróci ofertę.
14.3

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.10.2016 r. o godzinie 10.30 w siedzibie
Zamawiającego: Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich, ul. Sprzymierzeńców
1-2,
58-100 Świdnica, w Sali konferencyjnej - parter budynku Internat,

14.4 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
14.5 Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,
a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofertach (zgodnie z art. 86 ust.4 ustawy).
14.6 Niezwłocznie po otwarciu Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
14.7

Koperty oznaczone „WYCOFANIE OFERTY” – zostaną rozpatrzone w pierwszej
kolejności. Po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności
ze złożonymi ofertami.
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15.

Opis sposobu obliczenia ceny

15.1 Cena oferty to cena brutto obliczona poprzez dodanie do ceny netto stawki podatku
VAT w stosownej wysokości. Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę
podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.).
15.2 Zaoferowana cena będzie ceną ryczałtową (definicja ryczałtu zgodnie z treścią art. 632
Kodeksu cywilnego) i jako cena ryczałtowa nie podlega zmianom.
15.3

Zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie. W razie rozbieżności między
ceną wpisaną słownie a ceną podaną liczbowo, Zamawiający uzna za wiążącą cenę
wpisaną słownie.

15.4 Rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
15.5 Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając całość wynagrodzenia Wykonawcy za
prawidłowe wykonanie umowy - stanowi ona sumę wartości wszystkich elementów
składających się na przedmiot zamówienia w tym akcyza, opłata paliwowa,
ubezpieczenia transportowe.
Cenę ofertową należy policzyć wg poniższego wzoru:
1000 l = 1m3
Cnetto (1000 l ol.op) = (Can [zł] + Mr [zł]) - Op [zł]
Cbrutto (1000 l ol.op) = Cnetto (1000 l olop) [zł] + VAT [23%]
Cbr.og.olop [zł] = Cbrutto 1000 l olop [zł] x 130,0 [m3] /KRYTERIUM/
Gdzie:
Cnetto (1000 l olop) –tj. cena netto 1000 l oleju opałowego; w złotych polskich
(z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, tj. do 1grosza)
Cbrutto (1000 l olop) – tj. cena brutto 1000 l oleju opałowego; w złotych polskich
(z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku tj. 1 grosza)
Cbr.og.olop
– tj. cena brutto ogółem oleju opałowego; w złotych polskich
(z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku tj. z
dokładnością do 1 grosza)
Can [zł]

– tj. cena netto z aktualnego notowania oleju opałowego
publikowanego codziennie od wtorku do soboty na stronie
internetowej „Orlenu” z daty wszczęcia postępowania za 1m3 =
1000 l; w złotych polskich (z dokładnością do dwóch miejsc
19
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po przecinku tj. z dokładnością do 1 grosza)
Mr [zł]

– marża Wykonawcy - koszt obsługi dostawy (np.: transport,
kredytowanie, zysk, ubezpieczenie itp.)

Op [zł] – opust Wykonawcy powinien obejmować m.in.: wszelkie rabaty, bonifikaty;
w złotych polskich (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku tj. z
dokładnością do 1 grosza);
UWAGA:

Na potrzeby oceny ofert, tak by podstawowa składowa ceny brutto, tj. Can - była stała dla
wszystkich Wykonawców Zamawiający, przyjmie jedną wartość pochodzącą z notowania
oleju opałowego podaną na stronie internetowej „Orlenu”
(np.:http://www.orlen.pl/PL/DlaBiznesu/HurtoweCenyPaliw/Strony/default.aspx) z dnia
10.10.2017

Marża i opust Wykonawcy, przedstawione w ofercie będą stałe w trakcie trwania
umowy.
Zmianie będzie ulegała tylko cena netto 1000 litrów oleju opałowego (patrz – zał. nr …...
do SIWZ tj. umowa).
Cena brutto jednostkowa (tj. za 1000 l), podana w formularzu ofertowym, będzie
obowiązywać przy pierwszej dostawie do Zamawiającego.
W ten sposób obliczona cena brutto podana w złotych jest uważana za cenę ofertową i będzie
brana pod uwagę przez Komisję Przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
16.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert;

Zgodnie z postanowieniami SIWZ, Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw
dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Przed przystąpieniem do oceny ofert, Zamawiający zweryfikuje czy:
• Wykonawca dokonał wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału
w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia
• Wykonawcy nie należą do tych samych grup kapitałowych, co skutkowałoby
wykluczeniem Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp
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• czy oferta została złożona przez osobę upoważnioną do działania w imieniu Wykonawcy,
• czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał
spełnienie kryteriów:
Lp.

Opis kryterium oceny

Znaczenie (%)

1.

Cena (koszt)

100%

CENA:
Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:
Cmin
C = ----------------------- x 100 x 100
Cbad
Gdzie:
C - ilość punktów oferty badanej w kryterium cena (maksymalnie 98 pkt)
Cmin – najniższa cena brutto ogółem spośród wszystkich podlegających ocenie ofert
Cbad.- cena brutto oferty badanej
Kryterium ceny o wadze 100% przyjęto w oparciu o dyspozycję art. 91 ust. 2a Pzp
17. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia:
17.1 Zamawiający, zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy Pzp, informuje niezwłocznie wszystkich
Wykonawców o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
d) unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
17.2

Zamawiający udostępni informacje, o których mowa wyżej w pkt 1 lit. a) i d) na
swojej stronie internetowej: www.zpisdn-swidnica.pl
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17.3

Odrzucenie oferty
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

8)

Jest niezgodna z ustawą
Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
z zastrzeżeniem art. 87 ust 2 pkt 3
Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia
Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert
Zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził
się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3
a) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na
przedłużenie terminu związania ofertą
jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

Zawarcie umowy
17.3 Wykonawca przed zawarciem umowy na wezwanie Zamawiającego poda wszelkie
informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy.
17.4 W przypadku, gdy zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, Wykonawcy Ci zobowiązani będą najpóźniej przed
zawarciem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy regulującej
współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik
uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów
związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie
może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
17.5

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

17.6

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed
upływem terminu podanego w ust. 5, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

17.7 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
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badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których
mowa w art. 93 ust. 1.
18. Wzór umowy
Patrz Załącznik Nr 2 do SIWZ – wzór umowy

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
19.1 Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień Publicznych
przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
19.2 Zgodnie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o
cenę;
2) określenia warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego;
5) opisu przedmiotu zamówienia;
6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
19.3 Zgodnie z art. 180 ust. 3 ustawy Pzp, „odwołanie powinno wskazywać czynność lub
zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami
ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania”.
19.4 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub
w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
19.5 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego
treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł
zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej.
19.6 Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
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Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w
sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni
– jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
19.7 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.
19. 8 Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez
Zamawiającego lub zaniechanie czynności, do której jest Zamawiający zobowiązany
na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2
ustawy Pzp.
19.9 W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza
czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w
sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na te czynności nie przysługuje
odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
20. Informacje uzupełniające
20. 1. Zamawiający nie przewiduje:
- rozliczenia w walutach obcych
- zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
- wniesienia wadium
20.2 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie
Zamówień Publicznych

Dyrektor ZPiSdN
Grażyna Sienkiewicz-Kuriata
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została
zatwierdzona przez:

Świdnica 09.10.2017

Załączniki do SIWZ
Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty
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Załącznik Nr 2 do SIWZ - Wzór umowy
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