ZPO Ruszcza.271.01.Olej opałowy-2019
(znak zamówienia)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA – zwana dalej w skrócie SIWZ
Dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa i wyładunek lekkiego oleju opałowego do kotłowni
w Zespole Placówek Oświatowych w Ruszczy
w szacowanej ilości 50 tys. litrów w 2019r.”

Lokalizacja: Zespół Placówek Oświatowych
w Ruszczy, ul. Szkolna 2,28-230 Połaniec

Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
CPV - 09.13.51.00 – 5 olej opałowy

Ruszcza, dnia 22.11.2018r.
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Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Ruszczy zaprasza do składania ofert w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2018r. poz. 1986) - zwanej dalej „Pzp”

I. Zamawiający
Nazwa zamawiającego:
Gmina Połaniec - Zespół Placówek Oświatowych w Ruszczy
ulica: Szkolna 2
Kod: 28-230 Miejscowość: Połaniec
Telefon: 15 865 58 88 fax: 15 865 08 96
Email: zs_ruszcza@poczta.onet.pl
Strona www: http://www.zpor.bip.umig.polaniec.pl/

II. Tryb udzielenia zamówienia
1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych
2.Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 )
3.Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1/ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.
1986)
2/ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich dokumenty
te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.).
3/ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2477)

III . Wymóg zatrudnienia z art. 29 ust. 3a PZP:
Nie dotyczy
IV. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Dostawa i wyładunek lekkiego oleju opałowego do kotłowni w Zespole Placówek
Oświatowych w Ruszczy ul. Szkolna 2, 28-230 Połaniec w szacowanej ilości 50 tysięcy
litrów w dostawach na przestrzeni całego 2019 roku.
2. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
normy jakościowe:
 wartość opałowa - min. 42,6 MJ/kg,
 zawartość siarki - max. 0,10% (m/m) (badana wg PN-EN ISO 20846:2012),
 gęstość w temp. plus 15 °C - max. 0,8600 g/m3 (badana wg PN-EN ISO 12185:2002),
 temperatura płynięcia nie wyższa niż – (- 20 ºC) (badana wg PN-ISO 3016:2005),
 zawartość wody - max. 200 mg/kg (badana wg PN-EN ISO 12937:2005),
 temperatura zapłonu nie niższa niż plus 56 °C (badana wg PN-EN ISO 2719:2016-08),
 lepkość kinematyczna w temperaturze plus 20°C nie wyższa niż 6,00 mm2/s (badana wg
PN-EN ISO 3104:2004),
 skład frakcyjny:
- do temperatury 250ºC destyluje się nie więcej niż 65 % (v/v),
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- do temperatury 350ºC destyluje się nie mniej niż 85 % (v/v),
 barwa – czerwona
CPV– 09.13.51.00-5 olej opałowy
W okresie obowiązywania umowy wskazane ilości mogą ulec zmianie zarówno zwiększeniu jak
i zmniejszeniu, pod warunkiem nie przekroczenia kwoty wskazanej w umowie.
Zamawiający nie jest zobowiązany do pełnego zakupu wskazanych ilości lekkiego oleju
opałowego.
Dostawy objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz warunkami zawartymi w SIWZ oraz zakresie rzeczowym zamówienia.
3. WYKONAWCA USŁUGI:
1) Wykonawca dostarczy zamówiony lekki olej opałowy do Zespołu Placówek Oświatowych
w Ruszczy we wskazane miejsce na własny koszt i ryzyko, własnym środkiem transportu
do tego przystosowanym tj. w autocysternach samochodowych oznaczonych odpowiednimi
tablicami informacyjnymi z numerami identyfikacyjnymi niebezpieczeństwa i materiały
niebezpieczne, wyposażonych w pompę lub dystrybutor z zalegalizowanym licznikiem
przepływu i możliwością odczytu ilości dostarczanego paliwa oraz w wąż spustowy
z końcówką podłączeniową do instalacji napełniania zbiorników o długości umożliwiającej
swobodne przepompowanie paliwa do zbiornika.
2) Dostawa oleju odbywać się będzie w dni powszednie w godzinach od 7.00 do 15.00, po
telefonicznym, za pośrednictwem e-maila lub faxu zleceniu przez Zamawiającego, który
określi termin, miejsce oraz wielkość dostawy.
3) Termin dostawy nie może przekroczyć 2 dni od zlecenia: telefonicznego, za pośrednictwem
e-maila lub faxu.
4) Wykonawca gwarantuje wysoką jakość dostarczonego oleju.
5) Dostarczony olej opałowy lekki winien posiadać parametry zgodne z normą PN-C-96024.
6) Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego dostarczania kopii odpisu ze świadectwa
jakości dostarczonego oleju.
7) W przypadku wątpliwości co do jakości dostarczonego oleju opałowego – Zamawiający
zastrzega sobie prawo pobrania w obecności przedstawiciela Wykonawcy, próbki
rozjemczej oleju opałowego i skierowanie jej do badania do akredytowanego, wybranego
przez siebie laboratorium na koszt Wykonawcy. Próbka będzie pobierana w ilości nie
większej niż 2 litry do pojemnika dostarczonego przez Wykonawcę. Pojemnik z próbką
oleju zostanie zabezpieczony plombami z odciskami upoważnionego przedstawiciela
Zamawiającego i Wykonawcy. Na tę okoliczność zostanie sporządzony protokół pobrania
próbki w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Wyniki badań są dla stron
wiążące i nie podlegają reklamacji. W razie stwierdzenia przez akredytowane laboratorium,
że olej opałowy nie spełnia wymaganych norm jakościowych wykonawca musi odebrać
wadliwy olej i dostarczyć spełniający parametry jakościowe w terminie 24 godzin od dnia
otrzymania wyników z laboratorium. Wykonawca pokryje także wszelkie koszty jakie
poniesie Zamawiający związane z nabyciem, zwrotem oraz wszelkimi następstwami użycia
wadliwego oleju opałowego.
8) Każda dostawa zostanie poświadczona przez przedstawiciela Zamawiającego.
9) Wykonawca zobowiązany będzie do wystawiania faktur po każdorazowym dostarczeniu
oleju opałowego do ZPO w Ruszczy.
10) Podstawą do wypłacenia przez Zamawiającego należności będzie wystawiona przez
Wykonawcę faktura.
11) Należności Wykonawcy będą regulowane w formie polecenia przelewu z rachunku
Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w ciągu 21 dni od
daty otrzymania faktury.
12) Do każdej faktury, o której mowa w pkt. 9 Wykonawca dołączy:
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 dowody wydania – WZ zawierające następujące informacje:
 miejsce i datę zakupu
 rodzaj i ilość pobranego paliwa
 nazwę pojazdu
 nazwisko i podpis pobierającego paliwo.
13) Wykonawca zobowiązany będzie przy każdym tankowaniu wydawać WZ (wydanie
kredytowe) pobranego paliwa i potwierdzał pieczęcią oraz własnoręcznym podpisem.
14) Wykonawca zobowiązany będzie do wydania paliwa tylko osobom upoważnionym ze
strony Zamawiającego do pobierania paliwa.
V .Oferty częściowe.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

VI. Oferty wariantowe.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VII. Zamówienia o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy PZP.
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy
PZP.

VIII . Udział podwykonawców w realizacji zamówienia.
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę:
1) kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi;
2) prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.
3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać
zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w
stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia
wykonania części zamówienia podwykonawcy.
7. Przepisy ust. 6 stosuje się wobec dalszych podwykonawców, jeżeli zamawiający przewidział to
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

IX. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu.
 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca ponosi
wszelkie koszty udziału w postępowaniu, w tym koszty przygotowania oferty.

X. Termin wykonania zamówienia.
Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż
od 1 stycznia 2019r. - do 31 grudnia 2019r.
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XI. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia.
1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy, spełniają warunki udziału w
postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu dotyczące:

a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada
stosowne uprawnienia tj. koncesję, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.) w zakresie
obrotu paliwami objętymi niniejszym zamówieniem.
b) Sytuacji finansowej lub ekonomicznej.
ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE.
c) Zdolności technicznej lub zawodowej
1. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje
co najmniej 1 zamówienie obejmujące dostawę oleju opałowego w ramach jednej
umowy o wartości zrealizowanej dostawy nie mniej niż 80 000 zł.
2. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje
następującymi jednostkami sprzętu: minimum 1 autocysterną z pompą do tankowania.
d) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i pkt. 8 ustawy PZP.
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy PZP.
Z postępowania o udzielnie zamówienia wyklucza się:
12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku
podstaw wykluczenia;
13) 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.5)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o
sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
b) skarbowe,
c) 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);
14) 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;
15) 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 ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu,

5

spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i nie dyskryminacyjne kryteria,
zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie
przedstawić wymaganych dokumentów;
17) 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;
18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego
lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
19) 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;
20) 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;
21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002r.
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);
22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne;
23) 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.
Zamawiający wskazuje podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt
8 ustawy PZP:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259,
1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166,
1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) - art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp;
2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że
wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie
w sprawie spłaty tych należności - art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy Pzp;
Wykonawcy występujący wspólnie.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wykonawcy
ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
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Pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej
przez notariusza.
Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została
wybrana zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument
lub oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Każdy oddzielnie z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 24 PZP, a także musi spełniać wymogi, o których mowa w
pkt. XI SIWZ z tym, że ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, zdolności techniczne lub
zawodowe oceniane będą łącznie.
Spełnienie warunków określonych w pkt XI niniejszej SIWZ zostanie ocenione na podstawie
oświadczeń i dokumentów wymienionych poniżej. Sposób dokonywania oceny spełnienia tych
wymogów : zerojedynkowy – „spełnia”, „nie spełnia”.
Wykonawcy polegający na zasobach innych podmiotów.
1. 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.
2. 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.
3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt.
1i 8.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty
te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za
szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,
o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający
żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których
mowa
w ust. 1.
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XII.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
Zamawiający w niniejszym postępowaniu skorzysta z tzw. „procedury odwróconej”, o której
mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy PZP, tj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
ETAP I. WSTĘPNE POTWIERDZENIE
(składane wraz z ofertą)
1. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę
wraz z ofertą:
1) aktualnego oświadczenia Wykonawcy na dzień składania ofert o nie podleganiu
wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniu o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu dotyczące tych podmiotów, aktualnym na dzień
składania ofert.
3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału
w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o nie
podleganiu wykluczeniu z postępowania dotyczące tych podmiotów, aktualnym na dzień
składania ofert.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, aktualnego
oświadczenia z pkt 1 ppkt 1 składa każdy z Wykonawco w wspólnie ubiegających się
o zamówienie.
5. Na potrzeby niniejszego postępowania oświadczenie o którym mowa powyżej składa się
w formie pisemnej. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się w powyższym
oświadczeniu na dostępność dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach
danych państw członkowskich Unii Europejskiej, Wykonawca musi wskazać te bazy
danych, aby Zamawiający mógł samodzielnie pobrać te dokumenty. W przypadku gdy
Wykonawca powołuje się na dokumenty podmiotowe, będące w posiadaniu
Zamawiającego, Wykonawca powinien wnioskować aby Zamawiający uwzględnił
te dokumenty.
6. 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.
7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz
oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda przedstawienia dokumentów, które określają
w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
Ww. dokument należy dołączyć do oferty.
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ETAP II. PO OTWARCIU OFERT
(w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5)
6. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5
przekazał Zamawiającemu:
1) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje
potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu.
ETAP III. NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO
(Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona)
7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia Wykonawcę, którego oferta zostanie
najwyżej oceniona, wezwie do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni,
terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
8. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda następujących
oświadczeń i dokumentów:

1. ważnej koncesji o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)
w zakresie obrotu paliwami objętymi niniejszym zamówieniem;
2. wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego dostawy lub usługi 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;
3. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o
podstawie do dysponowania tymi zasobami;
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język
polski.
10. Wymagane dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.
11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
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przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio
Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę lub te podmioty.
12.Wykonawcy występujący wspólnie o udzielenie zamówienia są zobowiązani do
ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
13. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.
14. Przepisy dotyczące Wykonawco w stosuje się odpowiednio do Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

XIII. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, poprzez ich zamieszczenie na własnej
stronie internetowej dotyczącej niniejszego przetargu, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż
do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie
po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2, lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek
bez rozpoznania.
4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt. 2.
5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści
specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie
podlega udostępnieniu na stronie internetowej.
6. Ze strony Zamawiającego pracownikiem upoważnionym do kontaktowania się
z Wykonawcami:
1) Sprawy dotyczące przedmiotu zamówienia
Imię i nazwisko: Małgorzata Łukaszek
2) Sprawy dotyczące procedury zam. publicznych
Imię i nazwisko: Anna Ćwik
7. Zgodnie z art. 10a ustawy Pzp, w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
mogą przekazywać pisemnie, faksem - (15)-865-08-96; elektronicznie zs_ruszcza@poczta.onet.pl
8. Zamawiający wymaga formy pisemnej w przypadku składania ofert, oświadczeń z art. 25a
ustawy Pzp, lub ich uzupełnień, składania przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących
rażąco niskiej ceny oraz wyjaśnień dotyczących treści oferty. Oferty oraz oświadczenia o
których mowa w art. 25a ustawy Pzp składa się w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.

XIV. Wymagania dotyczące wadium.
Wadium nie jest wymagane.
XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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XVI. Termin związania ofertą.
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawcy o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4. Odmowa wyrażenia zgody o której mowa w ppkt 3 nie powoduje utraty wadium.
5. Przedłużenie
terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienie nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XVII. Opis sposobu przygotowania ofert.
1.

Wymogi formalne:
a) oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie
z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ,
b) do oferty winny być dołączone wszystkie oświadczenia i dokumenty wskazane
w niniejszej SIWZ,
c) zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach
sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn
i wierszy odpowiadać będzie formularzom, określonym przez zamawiającego
w załącznikach do SIWZ,
d) każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
e) ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej,
f) oferta musi spełniać następujące wymogi:
 musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, na
maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem,
 dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
Podczas oceny ofert, zamawiający będzie opierał się na tekście tłumaczonym,
 formularz oferty i wszystkie oświadczenia, również te złożone na załącznikach
do niniejszej SIWZ, muszą być złożone w formie oryginału i podpisane przez
upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, wszystkie miejsca, w których
wykonawca naniósł poprawki, muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe
oraz podpisane przez osobę/y podpisującą/e ofertę,
 upoważnienie do podpisywania oferty musi być załączone do oferty, o ile nie
wynika z innych dokumentów dołączonych przez wykonawcę, w przypadku, gdy
wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone
podpisane przez osoby upoważnione do
reprezentowania wykonawcy,
pełnomocnictwo określające jego zakres, z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo
może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopi poświadczonej
przez notariusza,
 załączone do oferty kopie wymaganych dokumentów, muszą być poświadczone
„za zgodność z oryginałem" na każdej zapisanej stronie dokumentu przez
upoważnionego przedstawiciela wykonawcy - podpisującego ofertę.
Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego
można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest
nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska, to musi być on uzupełniony
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zapisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i
nazwisko podpisującego.
 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej
kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kserokopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej
prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny
sposób.
g) wszystkie strony oferty winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty
winna być umieszczona informacja, z ilu kolejno ponumerowanych stron składa
się oferta. Nie spełnienie tego warunku nie będzie skutkować odrzuceniem oferty.
2. Opakowanie oferty
a) ofertę należy złożyć w zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym opakowaniu
(kopercie), uniemożliwiającym jej przypadkowe otwarcie.

Opakowanie oferty musi zostać oznaczone pieczęcią firmową wykonawcy wraz
z adresem i nr telefonu.
Kopertę należy zaadresować:

Zespół Placówek Oświatowych w Ruszczy
ul. Szkolna 2, 28-230 Połaniec
OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

„Dostawa i wyładunek lekkiego oleju opałowego do kotłowni
w Zespole Placówek Oświatowych w Ruszczy
w szacowanej ilości 50 tys. litrów w 2019r.”
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT tj. 03.12.2018r. do godz. 10:30

b) lub podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej
korespondencji wpływającej do Zamawiającego.
c) Oferta nie opakowana i nie oznaczona wg powyższych zasad może zostać
otwarta w sposób i w terminie niezgodnym z zapisami niniejszej SIWZ.
3.

Zmiana i wycofanie oferty, oferta złożona po terminie.
Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany lub o
wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert, określonego w niniejszej
SIWZ.
b) Powiadomienie powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie, oznaczonej: nazwą
przedmiotu zamówienia, pieczęcią firmową wykonawcy i dodatkowo określeniami
„Zmiana oferty" lub „Wycofanie oferty".
c) Zwrot wycofanej oferty nastąpi bez jej otwierania po terminie otwarcia ofert.
d) Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania niezwłocznie.

a)

XVIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
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Zespół Placówek Oświatowych w Ruszczy
ul. Szkolna 2, 28-230 POŁANIEC
pokój. SEKRETARIAT
Termin składania ofert upływa w dniu: 03.12.2018 roku o godz. 10:00
2. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu
przewidzianego na wniesienie protestu.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:

Zespół Placówek Oświatowych w Ruszczy
ul. Szkolna 2, 28-230 POŁANIEC
pokój. GABINET DYREKTORA
03.12.2018 roku o godz. 10:30
4. Otwarcie ofert jest jawne.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający ogłosi kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
6. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach.
7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w
terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
zastrzegł, że nie mogą być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa
wart. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
8. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
9. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.

XX. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Wykonawca podaje w ofercie hurtową cenę sprzedaży 1 litra oleju opałowego u danego
producenta w stosunku do, której naliczy swoją marżę oraz upust.
Ceną oferty będzie kwota z dwoma miejscami po przecinku wyliczona na podstawie
następującego wzoru:
Owp = [(On + M) - Up] x L + Vat
gdzie:
On – hurtowa cena 1 litra oleju opałowego netto według cen producenta u którego
zaopatruje się Wykonawca na dzień dwa dni wcześniejszy niż termin
składania ofert (zgodnie z aktualnymi cenami paliw zamieszczonych na oficjalnych
stronach internetowych konkretnego producenta – należy podać liczbę z trzema
miejscami po przecinku).
UWAGA: w przypadku, gdy na stronach internetowych producenta nie ma
ceny na wskazany dzień, należy przyjąć ostatnią aktualną cenę oleju
przed dniem wskazanym powyżej.
M – stała marża netto za 1 litr oleju opałowego, która pozostanie
niezmienna w całym okresie realizacji niniejszego zamówienia - należy podać
liczbę z dwoma miejscami po przecinku,
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Up – stały upust netto za 1 litr oleju opałowego, który pozostanie niezmienny w
całym okresie realizacji niniejszego zamówienia, - należy podać liczbę z
dwoma miejscami po przecinku, upust nie może mieć wartości mniejszej od
zera,
L – szacowana ilość litrów zakupu oleju opałowego (50 tysięcy litrów),
Vat – Wartość podatku VAT obowiązującego w dniu składania ofert - należy podać
liczbę z dwoma miejscami po przecinku,

2. Cena 1 litra oleju opałowego obliczona w sposób wskazany powyżej powinna uwzględniać
wszelkie podatki i opłaty oraz udzielony Zamawiającemu stały rabat.
3. W ofercie należy podać cenę ogółem brutto oleju opałowego cyfrowo i słownie,
uwzględniającą stały rabat i obowiązujący podatek VAT.
4. W okresie obowiązywania umowy, z wybranym w drodze zapytania ofertowego Wykonawcą,
zapłata za zakup oleju opałowego będzie dokonywana w oparciu o cenę hurtową
obowiązującą w dniu zakupu zamieszczoną na stronie internetowej danego producenta oleju
opałowego przy uwzględnieniu stałej marży i upustu wykonawcy wskazanego w ofercie
przetargowej.
5. Cenę oferty należy podać w złotych polskich z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
6. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do
zrealizowania zamówienia wynikające wprost SIWZ, jak również koszty w niej nieujęte.
7. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę
zamówienia. W związku z powyższym zaleca się, aby Wykonawca bardzo szczegółowo
sprawdził w terenie warunki wykonania przedmiotu zamówienia.
8. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć
obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2004 r Nr 54, poz. 535 z póź. zm.).

XXI. Waluta oferty.
Walutą obowiązującą dla oferty jest PLN. Wszystkie kwoty w dokumentach oferty
powinny być wyrażone w PLN.

XXII. Kryteria i sposób oceny ofert.
1. Przy wyborze i ocenie złożonych ofert Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami
i ich wagami:
cena –100%
2. Zamawiający będzie dokonywał oceny ofert wg poniższych zasad:
Przy dokonywaniu oceny komisja przetargowa posłuży się następującym wzorem:
 przy kryterium oceny ofert cena – 100 %
Cc = (Cn / Co) x 100 pkt





gdzie:
Cc – przyznane punkty w kryterium Cena – 100%
Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert;
Co – cena oferty ocenianej (brutto).
Oferta najkorzystniejsza może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
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W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane
do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu
wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryteria wyboru.
3. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub
wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym
złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności
projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być
niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz.
1679,
z późn. zm.);
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
4. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed
wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich
złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 2,
chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej
z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności
istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o
których mowa w ust. 2.
5. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na
wykonawcy.
6. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt
w stosunku do przedmiotu zamówienia.

XXIII. Informacja o przewidywanym wyborze z wykorzystaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z wykorzystaniem aukcji
elektronicznej.

XXIV. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty.
1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1) 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
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adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a
także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,
o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań
dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
4) wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do
kolejnego etapu negocjacji albo dialogu,
5) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów,
6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,
7) unieważnieniu postępowania
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informację,
o której mowa w ust.1 pkt 1 i 5-7 na stronie internetowej www.zpor.bip.umig.polaniec.pl
3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem
umowy zobowiązany jest do:
 przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia,
 złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania
pełnomocnictwa, jeżeli taka konieczność zaistnieje.
 przedłożenia umowy zawartej z podwykonawcą, jeżeli Wykonawca wskazał w ofercie części
zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcy,
 dostarczenie kopii uprawnień kierownika budowy wskazanego w ofercie.

XXV. Istotne dla stron postanowienia umowy.
Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy.
Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w projekcie umowy.

XXVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. przysługują wykonawcy,
uczestnikowi konkursu, 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 niniejszej ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) wyboru
trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 2)
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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.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby 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.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on 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, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło
przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
8. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
9. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.
10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
zamawiającego.
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi
w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012r. – prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Załączniki do SIWZ:
1) formularz oferty – zał. nr 1
2) oświadczenie Wykonawcy z art. 25 a ust. 1 – zał. nr 2
3) oświadczenie o grupie kapitałowej – zał. nr 3
4) wykaz dostaw – zał. nr 4
5) wykaz sprzętu – zał. nr 5
6) wzór umowy – zał. nr 6
7) wykaz osób upoważnionych ze strony zamawiającego do odbioru oleju opałowego
8) zakres rzeczowy zamówienia
Sporządził: – Anna Ćwik

17

