SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO
dla Zespołu Placówek w Dziarnie w 2019 r.

Oznaczenie sprawy: Zp.3.345/1/2018.
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 39
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – tekst ujednolicony
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Ustawą z dn.22.06.2016r. Dz. U. z 13.07.2016r,
poz.1020.
Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza równowartości 221 000 EURO
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dotycząca niniejszego postępowania
obejmuje:
1. Zamawiający
2. Tryb udzielenia zamówienia
3. Opis przedmiotu zamówienia
4. Termin wykonania zamówienia
5. Opis warunków udziału w postępowaniu
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;
7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli zamawiający, w sytuacjach określonych w
art.10c-10e,przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
8. Wymagania dotyczące wadium
9. Termin związania ofertą
10. Opis sposobu przygotowania ofert
11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
12. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej
13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
14. Ogłoszenie wyników przetargu i dopełnienie formalności w celu zawarcia umowy
15. Zabezpieczenie należytego wykonania
16. Istotne postanowienia – wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł
z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
18. Oferty częściowe
19. Oferty wariantowe
20. Zamówienia uzupełniające
21. Sposób rozliczeń
22. Aukcja elektroniczna
23. Podwykonawcy
24. Załącznik nr 1 – wzór oferty
25. Załącznik nr 2 – wzór umowy
26. Załącznik nr 3 – oświadczenie zgodne z art. 22 Pzp.

Dziarno, dn. 16. 11. 2018r.

ZATWIERDZAM:
Dyrektor
Zespołu Placówek
mgr Dariusz Stasiełuk
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1. Zamawiający
Zamawiającym jest : Zespół Placówek w Dziarnie; 06 – 430 Sońsk ul. Aleksandry
Bąkowskiej 1
Tel. (023) 671 – 30 – 76
Fax. (023) 671 – 30 – 76
Strona internetowa :www.zpgolotczyzna.pl ;
e-mail: sekretariat@zpgolotczyzna.pl
2.

Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust 8 tj. 221 000
euro.(Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22.12.2017r.)
Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych z
uwzględnieniem zmian wprowadzonych Ustawą z dn.22.06 2016r, Dz.U. z
dn.13.07.2016r, poz.1020.
2) Rozporządzenie Prezesa Rady ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w
jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605 ),
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28.12.2017r. w sprawie średniego
kursu złotego w stosunku do EURO stanowiącego podstawę przeliczenia wartości
zamówień publicznych .(4,3117)
3.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego do ogrzewania pomieszczeń
szkoły i internatu oraz podgrzewania wody.
3.1. Dostawca zobowiązany będzie do dostarczenia (bezpłatny transport lub koszt w cenie
oferty) przedmiotu zamówienia – po uzgodnieniu terminu dostawy z osobą upoważnioną
z ramienia zamawiającego – w godz. 8.00 – 15.00 w terminie trzech dni od zgłoszenia.
3.2. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 Pzp:
a) Olej opałowy w ilości 100.000 litrów
b) Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień : Kod CPV: 09135100-5
Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać cechy techniczne i jakościowe zgodne z
Polską Normą PN-C-99024-2011 dla oleju opałowego oraz aktualne atesty (świadectwa
jakości):
- gęstość w temp. 15 oC:max (860 kg/m3 ),
- wartość opałowa: min. 42,60 (MJ/kg),
- zawartość siarki: max. 0,10% (m/m),
- zawartość wody max. 200(mg/kg),
- zawartość zanieczyszczeń stałych max. 24 (mg/kg), 96
4. Termin wykonania zamówienia
Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

2

5.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków ( art. 22 Pzp.)

5.1 Na etapie składania ofert Zamawiający żąda od Wykonawcy jedynie:
 Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
zgodnie z art. 22 Pzp oraz braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24 Pzp.
 Załącznik nr 2 – zakceptowany wzór umowy
 Załącznik nr 1 - oferta
5.2. Zgodnie z regulacjami zawartymi w dyrektywie UE z dnia 26.02.2014 w sprawie
zamówień publicznych (Dz. Urz. UE L 94 z dnia 28.03.2014r) Zamawiający będzie żądał od
Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą przedłożenia poniższych
dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków
udziału w tym postępowaniu:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do rejestru działalności gospodarczej, potwierdzające, że
przedmiot działania Oferenta, obejmuje zakres niezbędny do wykonania zamówienia –
dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
b) zaświadczenie z właściwego dla Oferenta Urzędu Skarbowego o braku zaległości
podatkowych lub dokument potwierdzający, że uzyskał on zgodę na zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji organu podatkowego, - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
c) zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o baraku zaległości w uiszczaniu
opłat i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, lub zaświadczeń, że uzyskał
zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
d) Pokwitowanie wpłaty wadium
W myśl art. 26 ust.2 Pzp dokumenty te należy złożyć w wyznaczonym terminie nie
krótszym niż 5 dni.
5.3. Jeżeli Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt. 1 składa dokument
lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzające odpowiednio, że :
a) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju w którym Oferent ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym
organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Oferent ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Dokumenty, o których mowa w ust. 3 winny być przedłożone w formie oryginałów,
odpisu, wyciągu lub kopii, przetłumaczonych na język polski, poświadczone przez polskie
placówki konsularne, stosownie do obowiązujących przepisów.
6. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 Oświadczenie – załącznik nr 3
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 Oferta – załącznik nr 1
 Zaakceptowany wzór umowy – załącznik nr 2
 Odpis z rejestru lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej
 Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z płatnością (aktualne)
 Zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu z płatnością (aktualne)
 Dowód wpłaty wadium
7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami,
przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych
do kontaktu.
1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie porozumiewał się z wykonawcami
w formie pisemnej.
2. Zamawiający ustala, że w postępowaniu dopuszczalne jest porozumiewanie się
Wykonawców z Zamawiającym jedynie w formie pisemnej, z zastrzeżeniem ust. 3
3. W przypadku przekazania oświadczeń lub dokumentów za pośrednictwem faksu
muszą być one każdorazowo potwierdzone na piśmie.
4. Korespondencję należy kierować na adres:
Zespół Placówek
w Dziarnie
ul. Aleksandry Bąkowskiej 1
06-430 Sońsk
5. Godziny pracy zamawiającego są następujące: 07:00 – 15:00
6. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Kierownik
Gospodarczy Pan Andrzej Szerewicz.
Tryb udzielania wyjaśnień w sprawach SIWZ :
Na podstawie art. 38 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych, przed terminem składania ofert
każdy Oferent może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie specyfikacji
wpłynęła na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert. Treść wyjaśnienia otrzymają
wszyscy Oferenci, którzy otrzymali „Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia”, bez
ujawniania źródła zapytania.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach (art. 38 ust. 4 i 6 Prawa Zamówień Publicznych)
Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
przesunąć w miarę potrzeby ostateczny termin składania ofert, o czym zawiadomi pisemnie
wszystkich Oferentów.
Pisma przekazane faksem uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do
adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Każda ze
stron, na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Oferentów.
8. Wymagania dotyczące wadium.
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w
wysokości 5 000 zł.
Wadium wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego,
PKO 45 1020 1026 0000 1002 0276 8695 przed upływem terminu składania ofert. Wadium
musi być wpłacone na okres do końca terminu związania ofertą.
Warunki zwrotu i utraty wadium reguluje ustawa Pzp.
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9. Termin związania ofertą (art. 85 ust.1 pkt.1):
9.1. Termin ważności oferty wynosi 30 dni od daty składania ofert.
9.2. Na podstawie art. 85 ust. 2 Pzp w uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed
upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do Oferentów
o przedłużenie terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
9.3. Odmowa przychylenia się do prośby Zamawiającego ze strony Oferenta zgodnie z art. 24
ust. 2 pkt. 4 Pzp, powoduje wykluczenie Oferenta z postępowania.
10. Przygotowanie ofert
10.1. Ofertę należy przygotować na piśmie w sposób czytelny, w języku polskim, zgodnie z
niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ), w formie maszynopisu lub
wydruku i uzupełnić wymaganymi załącznikami. Załączniki do oferty stanowią jej
integralną część i powinny być oznaczone oraz podpisane przez upoważnionego
przedstawiciela Oferenta i opatrzone imienną i firmową pieczątką. Zaleca się ażeby
złożone materiały były spięte, wszystkie strony oferty zawierające treść ponumerowane i
podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta i opatrzone imienną i
firmową pieczątką – strony puste nie wymagają numeracji, podpisów i pieczątek.
Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez
osobę podpisującą ofertę.
10.2. Jeżeli oferta podpisana jest na podstawie pełnomocnictwa, należy do oferty
załączyć to pełnomocnictwo; zgodnie z art. 6 pkt. 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o
opłacie skarbowej. (Dz.U. nr 86 poz. 960 ze zm.) – wystawienie pełnomocnictwa podlega
opłacie skarbowej.
10.3. Wszelkie oświadczenia oraz inne dokumenty muszą być załączone w oryginałach lub
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do
występowania w imieniu Oferenta.
10.4. Oferent powinien umieścić ofertę w dwóch zamkniętych kopertach, zaadresowanych na
adres Zamawiającego, wg wzoru:
Koperta zewnętrzna:
„Dostawa oleju opałowego dla Zespołu Placówek w Dziarnie” oraz: „Nie otwierać przed sesją
otwarcia ofert”.
Koperta wewnętrzna – poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana nazwą i adresem
Oferenta oraz posiadać swój identyfikator, w postaci pieczęci Oferenta.
10.5. Przed upływem terminu składania ofert dopuszcza się modyfikację lub wycofanie
wcześniej złożonej oferty. W takim wypadku Oferent składa pisemne oświadczenie o
modyfikacji lub wycofaniu swojej oferty. Każda modyfikacja lub pismo wycofujące ofertę
powinno być zapieczętowane według zasad obowiązujących przy składaniu ofert (dwie
koperty), przy czym koperta zewnętrzna musi być opatrzona dodatkowym napisem:
„ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Oferent nie może wprowadzić zmian w ofercie po upływie
terminu składania ofert.
10.6. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty poniesie Oferent.
10.7. Ofertę należy sporządzić wg wzoru Zamawiającego (zał. Nr 1 SIWZ)
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11. Miejsce i termin składania ofert :
11.1. Ofertę należy złożyć w pok. Nr 74 w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia
03.12.2018r. do godz. 1000
11.2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania po
upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.12.2018 r. o godz. 1030
Zamawiającego

w pok. Nr 73 w siedzibie

12. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:
Cenę oferty należy obliczyć w PLN zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej
specyfikacji. Na cenę brutto za jeden tysiąc litrów oleju opałowego lekkiego powinny składać
się wszystkie koszty, między innymi : koszt zakupu towaru, podatki, akcyza, dostawa do
Zamawiającego itp. oraz rozładunek we wskazane miejsce.
Cena brutto, netto, podatek VAT – powinny być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Wytyczne do obliczenia ceny oferty
Wykonawca podaje cenę netto oleju opałowego lekkiego za jeden tysiąc litrów opublikowaną
przez producenta na jego stronie internetowej, obowiązującą w dniu: 29.11.2018r.( w
przypadku gdy na stronach internetowych producenta nie ma ceny na wskazany dzień należy
przyjąć ostatnią aktualną cenę oleju przed dniem 29.11.2018r.)
Następnie podaje z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oferowaną cenę za jeden
tysiąc litrów oleju opałowego lekkiego dla Zamawiającego w tym dniu.
Różnica pomiędzy ceną producenta a ceną zaoferowaną przez Wykonawcę stanowić będzie
- parametr- stałą wartość obowiązującą przez cały okres trwania umowy i służyć będzie
do ustalania ceny dostawy partii towaru, w odniesieniu do ceny producenta z dnia
dostarczenia oleju opałowego do Zamawiającego.
Przez cały okres trwania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania
Zamawiającemu produktu tego samego producenta.
Przykład 1.
Cena za jeden 1000 litrów oleju opałowego lekkiego obowiązująca u producenta w dniu
29.11.2018r. wynosi: np. 2250,00zł/netto
Cena za jeden 1000 litrów oleju opałowego lekkiego zaoferowana przez Wykonawcę na dzień
29.11.2018r. wynosi: np. 2160,00 zł/netto (cena ofertowa)
Wartość parametru: - 90,00 zł/netto do ceny producenta w dniu 29.11.2018r.
Wyliczenie ceny netto oferty do postępowania:
Prognozowane przez Zamawiającego zużycie oleju opałowego lekkiego w czasie trwania
umowy wynosi: 100 000 litrów a więc:
100 x 2160,00 zł/netto = 216000,00 zł/netto
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Przykład 2.
Cena za jeden 1000 litrów oleju opałowego lekkiego obowiązująca u producenta w dniu
29.11.2018r. wynosi: np. 2250,00 zł/netto
Cena za jeden 1000 litrów oleju opałowego lekkiego zaoferowana przez Wykonawcę na
dzień: 29.11.2018r. wynosi: np. 2280,00 zł/netto (cena ofertowa)
Wartość parametru: + 30,00 zł/netto od ceny producenta w dniu: 29.11.2018r.
Wyliczenie ceny netto oferty do postępowania:
Prognozowane przez Zamawiającego zużycie oleju opałowego lekkiego w czasie trwania
umowy wynosi 100 000 litrów a więc:
100 x 2280,00 zł/netto = 228000,00 zł/netto
Następnie do wyliczonej wartości netto oferty należy doliczyć obowiązujący podatek VAT i
podać cenę brutto za cały przedmiot zamówienia.
Cenę oferty należy podać w złotych polskich.
Zaoferowana cena za przedmiot zamówienia jest wstępnym wynagrodzeniem
umożliwiającym Zamawiającemu wyłonienie dostawcy.
Natomiast wartość parametru ustalona na podstawie wytycznych obowiązywać będzie
przez cały okres trwania umowy.
Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację zamówienia, określony został – we wzorze umowy
o realizację zamówienia. Załącznik Nr 2.
13. Kryterium oceny ofert (art. 91 ust. 1 pkt. 2 Pzp):
13.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: Cena – 100%
13.2. Cenę oferty należy podać w wartości brutto i wartości netto.
13.3. Przez „cenę” Zamawiający rozumie łączny koszt dostawy z podatkiem VAT oleju do
szkoły.
Olej opałowy należy do grupy produktów, które mają spełniać standardy określone Polską
Normą PN-C-96024/ 2011 w związku z tym Zamawiający ustalił jedyne kryterium jakim jest
cena.
14. Ogłoszenie wyników przetargu i dopełnienie formalności w celu zawarcia umowy
14.1. Wyniki przetargu zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego
oraz na stronie internetowej. Niezależnie od tego, o wynikach przetargu wszyscy Oferenci
zostaną poinformowani pisemnie.
14.2. W zawiadomieniu, wysłanym do oferenta, którego oferta została wybrana Zamawiający
określi termin i miejsce podpisania umowy.
14.3. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane, uchyla
się od zawarcia umowy, Zamawiający wybiera tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała
najniższą cenę zgodnie z art. 94 ust.2 Pzp.
15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16. Istotne postanowienia – wzór umowy
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Wzór umowy – załącznik Nr 2
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej:
1. Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
w dziale VI „środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.
2. Przepisy dotyczące odwołania zostały zawarte od art. 180 do art. 198 ustawy Pzp.
3. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
4. Przepisy dotyczące skargi do sądu zostały zawarte od art. 198a do art. 198g ustawy Pzp.
18. Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
19. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Każdy Oferent może złożyć tylko
jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej alternatywy
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Oferenta.
20. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt. 7 Pzp.
21. Sposób rozliczeń

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
22. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
23. Podwykonawcy

Zamawiający zastrzega, że całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.
24. Załącznik Nr 1 – wzór oferty
25. Załącznik Nr 2 – wzór umowy
26. Załącznik Nr 3 – oświadczenie zgodne z art. 22Pzp
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