
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 

W ZOCHCINKU 
 
Znak sprawy:  ZP.26.9.2017 

Zochcinek, dnia 14  LISTOPADA 2017 roku 

S p e c y f i k a c j a  

 I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a 

(SIWZ) 

1. Nazwa oraz adres zamawiającego. 

Zamawiający: 

Powiat Opatowski - Dom Pomocy Społecznej, Zochcinek 42, 27-500 Opatów  

Adres do korespondencji: Zochcinek 42, 27-500 Opatów 

Tel 15 868 28 18 

Godziny urzędowania 730 – 1530 

adres strony internetowej: www.zochcinek.pl 

e-mail: dps@zochcinek.pl 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia publicznego w trybie „PRZETARG 

NIEOGRANICZONY” art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                     

Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej ustawą oraz Uchwała Zarządu Powiatu Opatowskiego                          

nr 102.88.2017. z dnia 9.11.2017 r w sprawie  wyznaczenia Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku 

do przeprowadzenia oraz udzielenia  zamówienia publicznego na zakup i dostawę oleju opalowego 

lekkiego. Wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty o której mowa w art. 11 ust. 8 

ustawy. 

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający najpierw 

dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 
3. Opis przedmiotu zamówienia. 

3.1. Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego : Sprzedaż i sukcesywna dostawa oleju 

opałowego lekkiego, z przeznaczeniem na cele grzewcze do kotłowni Domu Pomocy Społecznej 

w Zochcinku, Domu Pomocy Społecznej w Czachowie i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej               

w Nieskurzowie Nowym od 01 stycznia 2018 roku  do 31 grudnia 2018  roku. 

3.2. Przedmiot zamówienia znajduje się w kategorii określonej we Wspólnym Słowniku Zamówień 

CPV - 09135100-5 Olej opałowy. 

3.3. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego, 

spełniającego wymagania określone w normie PN-C-96024:2011 dla L-1, z przeznaczeniem na cele 

grzewcze, zwanego dalej „olejem opałowym” do: 

- Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku, Zochcinek 42, 27-500 opatów w szacunkowej ilości ok. 

100 000 l 

- Dom Pomocy Społecznej w Czachowie, Czachów 54; 27-530 Ożarów w szacunkowej ilości ok. 23 600 

l 

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza; Nieskurzów Nowy, 27-552 Baćkowice w szacunkowej ilości 

ok. 25 000 l. 

Łącznie w ilości ok. 148 600 l. 

3.4. Ilości wskazane w punkcie 3 są szacunkowe i w zależności od panujących warunków atmosferycznych 

mogą ulec zmianie. W związku ze zmianą przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, Wykonawcy 

nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 
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3.5. Olej opałowy lekki musi spełniać wymagania jakościowe dot. zawartości siarki dla olejów oraz 

rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe określone                          

w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych 

dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji  i warunków, w których będą 

stosowane ciężkie oleje opałowe, (Dz. U. poz. 2008) oraz odpowiednio wcześniej normy                               

PN-C-96024:2011. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dokument potwierdzający, że 

oferowany olej spełnia w/w normę. 

3.6. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia tj. dostarczać olej opałowy                              

o odpowiedniej jakości i odpowiednich parametrach zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym 

w  pkt 3.5. niniejszej specyfikacji oraz odpowiednimi środkami transportu. 

3.7. Przedmiotowe zadanie należy wykonać tak, aby spełniało swoją funkcję, zgodnie z SIWZ                                  

z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw 

członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącego te normy. 

3.8. Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia : 

a) Pojemność zbiorników w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku  (5 x 2000 litrów oraz  25 x 1000 

litrów) 

Rozładunek paliwa do wyżej wymienionych zbiorników  wyłącznie z obiegiem wymuszonym. 

Możliwość dostawy autocysterną o dużych gabarytach, do zweryfikowania przez ewentualnego 

Wykonawcę. 

b) Pojemność zbiorników w Domu Pomocy Społecznej Czachowie (5 x 1000 litrów oraz  2 x 750 

litrów). Dopuszcza się możliwość rozładunku grawitacyjnego, jak też z obiegiem wymuszonym. 

Jednorazowa dostawa maksymalnie 5000 litrów. Możliwość dostawy autocysterną o dużych 

gabarytach, do zweryfikowania przez ewentualnego Wykonawcę. 

c) Pojemność zbiorników w Placówce Opiekuńczo– Wychowawczej w Nieskurzowie Nowym                        

(5 x 2000 litrów). Dopuszcza się możliwość rozładunku grawitacyjnego, jak też z obiegiem 

wymuszonym . Lokalizacja zbiornika na olej opałowy nie utrudnia dostaw autocysternami                         

o gabarytach np. 14,6m/2,8m/3,6m (długość/szerokość/wysokość). 

3.9. Wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć odrębne umowy na dostawę oleju do poszczególnych 

placówek, w których Zamawiający będzie reprezentowany przez dyrektorów poszczególnych 

placówek. 

3.10. Ilość jednorazowego zamówienia oleju opałowego będzie uzależniona od bieżących potrzeb 

placówek.  

3.11. Dostawy do poszczególnych placówek mogą być łączone. Jednak faktury za dostarczony olej muszą 

być wystawione oddzielnie dla każdej placówki, czyli musi być możliwość dokonania dokładnego 

pomiaru dostarczonego oleju do poszczególnej placówki. 

3.12. Podstawą do wystawienia faktury będzie ilość faktycznie dostarczonego oleju opałowego w czasie 

dostawy w temperaturze rzeczywistej. 

3.13. Cysterny dostawcze muszą posiadać przepływomierze paliwa z ważnym świadectwem legalizacji. 

Przepisy dotyczące odpowiedzialności podatkowej nabywcy (art. 105 a Ustawy z dnia  11 marca 

2004r. o podatku od towarów i usług Dz.U. z 2016r. poz.710 ze zmianami) nie będzie miał 

zastosowania przy zakupie oleju opałowego będącego przedmiotem zamówienia niniejszego 

postępowania. 
 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie zamierza zawierać umowy 
ramowej, nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

6. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt  6  
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7. Termin wykonania przedmiotu zamówienia 

Wymagany termin wykonania – realizacji przedmiotu zamówienia od 01 stycznia 2018 roku  
do 31 grudnia 2018  roku. 

*Termin wykonania realizacji przedmiotu zamówienia  dla Domu Pomocy Społecznej                        
w Zochcinku może wygasnąć wcześniej – zmiana umowy w trybie art. 144 ust. 1 pkt  1. Ustawy 
Pzp. Umowa z DPS w Zochcinku zostanie wcześniej zakończona, w terminie przyłączenia do 
sieci gazowej. Przewidywany termin przyłączenia 30 września 2018 r. szacunkowa wartość 
zamówienia została ustalona do września 2018 r. 

 

8. Określenie warunków udziału w postępowaniu: 

8.1. Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie: 
8.1.1. zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków 

zamówienia ze wszystkimi wymogami niniejszej SIWZ, 

8.1.2. złożona w wyznaczonym terminie składania ofert. 

8.2. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą wraz z ofertą oświadczenia, 
a wskazany wykonawca na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni od wezwania, przedłoży 
wymagane w SIWZ dokumenty w zakresie: 

8.2.1 spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

8.2.2 braku podstaw do wykluczenia 

8.2.3 potwierdzenia spełnienia warunków przedmiotowych 

8.3 Oświadczenia o którym mowa w pkt. 8.2 należy złożyć na wzorach załącznikach do SIWZ, 
załącznik nr 3 w zakresie dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu, załącznik 
nr 4 przesłanek wykluczenia z postępowania..  

  8.3.1 Mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje, że: 

a) w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się w składanym oświadczeniu na dostępność 
dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii 
Europejskiej, Wykonawca powinien wskazać te bazy danych, aby Zamawiający mógł 
zapoznać się z dokumentami; 

b) w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na dokumenty podmiotowe, będące                             
w posiadaniu Zamawiającego, Wykonawca powinien wnioskować aby Zamawiający 
uwzględnił te dokumenty; 

c) w odniesieniu do Wykonawcy który w świetle przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 
13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy podlega wykluczeniu,  Zamawiający dopuszcza self – 
cleaning. W sytuacji zaistnienia podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania - 
istnieje możliwość przedstawienia przez tego Wykonawcę dowodów na to, że podjął środki 
wystarczające do wykazania jego rzetelności w tym, że: 1) naprawił szkodę lub 
zadośćuczynił za doznaną krzywdę, 2) podjął konkretne środki techniczne, kadrowe, 
organizacyjne, odpowiednie do zapobiegania kolejnym przestępstwom lub 
nieprawidłowemu postępowaniu; w takim przypadku Zamawiający rozpatrzy dowody 
wskazane wyżej i dokona ich oceny w świetle przesłanek wykluczenia Wykonawcy. 

d) Zamawiający zastrzega, iż na dowolnym etapie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego może wezwać Wykonawców w trybie art. 26 ust. 2f ustawy do przedłożenia 
wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, jeżeli jest to niezbędne do 
zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania. 
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8.4 Opis warunków podmiotowych i sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz 

braku podstaw do wykluczenia;  

8.4.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów;  

Na potwierdzenie tego warunku, Wykonawca przedłoży aktualną koncesję na 

prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwem ciekły,, udzieloną na podstawie 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z  2017 r. poz. 220, z późn.  

zm.), ważną przez cały okres realizacji zamówienia co najmniej do 31.12.2018 roku. 

 

8.4.2  zdolności technicznej lub zawodowej; 

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, ze w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, wykonał minimum 2 zamówienia na dostawę paliw ciekłych na 

kwotę nie mniejszą niż 250 000,00 zł (brutto) każde, wraz z załączeniem dokumentów 

potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. 
 

8.4.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku należy złożyć dokument potwierdzający, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez 

zamawiającego - to jest na kwotę nie mniejszą niż  

100 000,00 PLN. Do polisy należy załączyć potwierdzenie zapłaty składek, jeśli nie wynika 

to z treści polisy. 

 

8.4.4. braku podstaw wykluczenia. 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy, wykonawca 

złoży oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz przedłoży na wezwanie 

Zamawiającego następujące dokumenty i oświadczenia; 

a) art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego wykonawcę, 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. 2016 poz. 1574) 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. 2016 r. poz. 2171 z późn. zm.); - wymagany dokument; odpis z właściwego rejestru 
lub   z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy; 

b) art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności  
podatków - wymagany dokument; zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego 
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inne dokumenty 
potwierdzające, że wykonawca 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; 
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c) art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności  na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - wymagany dokument :   zaświadczenie Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny 
dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca 
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.  

d) Kolejnym wymaganym dokumentem na potwierdzenie wstępnej kwalifikacji o której 
mowa w pkt. b) jest; oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat 
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785)  
 

8.4.5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 8.4.4. 
składa odpowiednio, że: 

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, 
 

c) Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. a) powinny być wystawione nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, a w pkt. b) powinny być 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 

d) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w pkt. a) i b), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. c) stosuje się 
odpowiednio. 
 

8.4.6  W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania,                             

o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach 

złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 

24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu. 
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8.5. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze 
(konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, w tym: 

8.5.1 w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie       
z art. 23 ust. 2 ustawy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich                  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania                    
w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie 
w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu 
uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich 
identyfikację.  

8.5.2. W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki   
podmiotowe o których mowa w pkt. 8.4.2 i 8.4.3 podlegają sumowaniu. 

8.5.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia w pkt. 8.4.4, 8.4.5 i 8.4.6 wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia                 
i przedłożenia na wezwanie dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie. 

8.6. Zamawiający dokona wstępnej oceny spełnienia wymaganych warunków Wykonawcy 
którego oferta została najwyżej oceniona na podstawie załączonych oświadczeń. Następnie 
w wyznaczonym terminie wezwie tego wykonawcę, do złożenia dokumentów 
potwierdzających informacje w złożonych oświadczeniach.  
 

8.7. Jeżeli dokumenty potwierdzające spełnienie warunków będą określały wartość w walucie 
obcej to zamawiający przeliczy tą wartość na PLN wg średniego kursu NBP na dzień, 
którego określona wartość się odnosi (np. zakończenie realizacji robót) 

9    Warunki wykluczające z udziału w postępowaniu. 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w przypadku nie 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu określonych w pkt. 8.4. oraz                    
w przypadku nie wykazania braku podstaw do wykluczenia określonego w pkt. 8.4.4 – 8.4.6 

10 Informacje dotyczące warunków składania ofert 

10.1. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie 

w celu sporządzenia oferty. 

10.2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej  

specyfikacji.   

 10.3  Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
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11  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

11. 1 Oświadczenie woli (Oferta) zawiera; 

1.  Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem „formularza oferty” – załącznik nr 1 do SIWZ.  

2.  Oświadczenia o których mowa w pkt. 8.2 (załącznik nr 3 i 4 SIWZ) 

3.  
Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty 

załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności.  

 

11.2 Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunki podmiotowe - składane na 

wezwanie Zamawiającego 

1. 
Wykaz wykonanych dostaw potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi 

należyte wykonanie tych dostaw  8.4.2  - załącznik nr 7 SIWZ 

2. 

Aktualna koncesja na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwem ciekły,, udzieloną na 

podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z  2017 r. poz. 220, z późn.  

zm.), ważną przez cały okres realizacji zamówienia co najmniej do 31.12.2018 roku. 

3. 
Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z opisanym 

warunkiem 8.4.3 

x Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ustawy. 

4. 
Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa dokumenty o braku podstaw do 

wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotów.  (dokumenty te zostały określone w  pkt. 8.4.4  ) 

5. 
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie 

z opisem w pkt. 8.4.4 

6. zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego zgodnie z opisem w pkt. 8.4.4. 

7. 
zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

zgodnie z opisem w pkt. 8.4.4. 

8. 
oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  

 

 

11.3 Wszystkie kartki złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowane, a ilość kartek wpisana 

do oferty cenowej. Nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Za 

kompletność złożonej oferty, która nie została ponumerowana Zamawiający nie bierze 

odpowiedzialności. 

11.4 Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, należy w górnym prawym rogu oznaczyć zapisem: „Dokument 

stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa”, i muszą być dołączone do oferty lub na wezwanie w 

oddzielnej kopercie oznaczonej: „Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”; 

ponadto wraz z tymi dokumentami należy załączyć w formie opisowej, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 



Znak sprawy:  ZP.26.9.2017 

 

Strona 8 z 12 
 

11.5 Wszystkie dokumenty składane z ofertą i na wezwanie zamawiającego, oprócz 

pełnomocnictw, oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, oświadczenia o udostępnieniu 

zasobów przez podmiot trzeci muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej „za zgodność z oryginałem” na każdej stronie zawierającej treść przez 

Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną do reprezentacji wykonawcy wymienioną                              

w dokumencie rejestracyjnym prowadzonej działalności gospodarczej) lub pełnomocnika.  

 Pełnomocnictwa dołączone do oferty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej notarialnie.  

 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenie o braku 

podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie podmiotu trzeciego o udostępnieniu zasobów 

musi być złożone w formie oryginału.  

11.6 Zamawiający wymaga by dokumenty składane z ofertą i na wezwanie zamawiającego były 

sporządzone w języku polskim. Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w innym 

języku wymaga się oprócz tego dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język polski, 

poświadczonym przez wykonawcę. 

12 Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów. 

12.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, 

prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza formę faksu                                

i elektroniczną. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem lub e-mailem jest 

zobowiązana na żądanie strony przekazującej dokument lub informację, do niezwłocznego 

potwierdzenia faktu ich otrzymania. Adres e-mail i numer faksu został podane w pkt. 1 

niniejszej specyfikacji. Oferty i dokumenty w tym uzupełniane w trybie art. 26 ust. 3 i 3a 

ustawy składa się w formie pisemnej, a w przypadku składania kopii dokumentów muszą one 

być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez umocowanego przedstawiciela wykonawcy. 

Tym samym składanie oferty i dokumentów w tym uzupełnianych w trybie art. 26 ust. 3 i 3 a 

za pośrednictwem faksu i e-maila uznaje się za nieskuteczne jeżeli w wyznaczonym terminie 

nie wpłyną dokumenty w formie pisemnej. 

12.2 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.   

  

13 Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 

13.1 Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:  

Marcin Ceglarski tel. 15 868 28 18 

13.2 Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 07:30 do 15:30               

w siedzibie zamawiającego. W ramach informacji telefonicznych zamawiający i prowadzący 

postępowanie nie udziela informacji wyjaśniających zapisy SIWZ, telefonicznie udzielane są 

jedynie informacje o charakterze organizacyjnym np.; jak można zadać pytanie do 

prowadzonego postępowania, czy było zadane pytanie na określony temat i gdzie można 

znaleźć udzieloną odpowiedz. 

14. Termin związania z ofertą. 

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert. 

15. Wymagania dotyczące wniesienia wadium  

       Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu. 

 

16. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy; 
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania. 
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17. Opis sposobu przygotowania ofert. 

17.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności   

17.2. W ofercie należy określić przedmiot zamówienia w sposób zgodny z wymaganiami   
określonych w SIWZ. 

17.3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący 
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia 
ofert. 

17.4. Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje: 

Sprzedaż i sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, z przeznaczeniem na cele 
grzewcze do kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku, Domu Pomocy Społecznej 
w Czachowie i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Nieskurzowie Nowym                       
od 01 stycznia 2018 roku  do 31 grudnia 2018  roku 

 „Nie otwierać przed 28 listopada  2017 r. , do  godz. 10:45”. 

17.5. W przypadku braku ww. informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia 
wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem 
otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie                   
w trakcie sesji otwarcia ofert. 

18. Miejsce i termin składania ofert. 

20.1.  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Dom Pomocy Społecznej , Zochcinek 42,   
27-500 Opatów w terminie do dnia 28  listopada 2017 r. do godz. 10:30. 

20.2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania. 

19. Miejsce i termin otwarcia ofert 

19.1 Oferty zostaną otwarte w siedzibie w miejscu składania ofert w dniu 28 listopada 2017r. 

godz. 10:45. 

19.2 Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.  

19.2 Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

- ceny, stałego upustu i terminu dostawy zawartych  w ofertach; 

 Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie wymienionych  informacji 

składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej. 

20. Sposób obliczenia ceny oferty 

20.1. Oferowana cena wykonania przedmiotu zamówienia określonego w pkt 3 SIWZ musi zawierać 
wartość dostawy 1 litra oleju opałowego lekkiego oraz musi uwzględniać wszystkie wymagania 
niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca  z tytułu należytej 
oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia m.in.: wraz                       
z kosztami transportu, załadunku i rozładunku do poszczególnych placówek wyszczególnionych 
w pkt 3 ust. 3 niniejszej specyfikacji oraz uwzględniać wszelkie upusty, rabaty i marże oraz 
należne podatki. 

20.2. Wykonawca zaoferuje w ofercie cenę całkowitą brutto za 1 litr dostarczonego oleju opałowego 
lekkiego o parametrach określonych w normie PN-C-96024 dla L-1 w temperaturze 
referencyjnej +15oC obliczoną na podstawie ceny producenta obowiązującej na dzień  
14.11.2017 r. opublikowanej na jego stronie internetowej. 

20.3. Występująca w ofercie cena będzie podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

20.4. Cenę oferty należy podać wyłącznie w złotych (PLN). Wszelkie płatności i zobowiązania będą 
realizowane jedynie w złotych polskich. 
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20.5. Oferowana cena może ulec zmianie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia tylko                      
w przypadku zmiany ceny oleju opałowego wprowadzonej przez producenta na dwa dni przed  
realizacją dostawy. W takim przypadku cena dostawy zmieni się o różnicę między ceną 
producenta obowiązującą na dwa dni przed dostawą a ceną producenta obowiązującą w dniu 
14.11.2017 r. opublikowaną na jego stronie internetowej. 

20.6. Dokonana przez wykonawcę zmiana ceny będzie uwzględniana jedynie w przypadku zmiany 
ceny u stałego producenta przekraczającej 1% poniżej lub powyżej  ceny netto producenta 
obowiązującej w dniu 14.11.2017 r.  

20.7. Nieodzownym warunkiem do zmiany cen w trakcie realizacji umowy będzie potwierdzona za 
zgodność z oryginałem faktura lub cennik od stałego producenta oleju, stanowiący podstawę do 
konieczności zmiany ceny. 

20.8. W odniesieniu do Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu komisja dokona 
oceny ofert na podstawie kryterium: 

Nr kryt. Opis kryteriów oceny Znaczenie 

1 Cena brutto 5 % 

2 Stały upust 55 % 

3 Termin dostawy 40 % 

UWAGA: 

Stały upust proszę podać w złotych (brutto) za 1 litr oleju opałowego 

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt. 

20.9.  Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów: 

 

 
 

l.p. 

 

Kryterium 
Znaczenie 

procentowe 

kryterium 

Maksymalna 

ilość punktów 

jakie może 

otrzymać 

oferta 

za dane 

kryterium 

1 

Cena brutto 

Liczba punktów = Cn/Cb  x 60 

gdzie:  

 - Cn – najniższa cena 1 l oleju  spośród wszystkich ofert nie 

odrzuconych 

 - Cb – cena 1 l oleju  oferty badanej 

 -5 wskaźnik stały 

5 % 5 pkt 

2 

Stały upust 

Liczba punktów = Uof /Umax  x 20 

gdzie:  

 - Umax – maksymalny stały  upust spośród wszystkich ofert nie 

odrzuconych 

 -Uof– stały upust oferty badanej 

 -55 wskaźnik stały 

Informację należy wskazać w formularzu ofertowym 

55 % 55 pkt 
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3 

Termin dostawy  

Za zaoferowanie realizacji zamówienia od otrzymanego zgłoszenia  

w ciągu:   

a) powyżej 48 godz wykonawca  otrzyma - 0 pkt., 

b) 48 godz wykonawca otrzyma - 10 pkt., 

c) 36  godz wykonawca otrzyma - 20 pkt., 

d)            30 godz wykonawca otrzyma – 30 pkt 

e)             24 godz wykonawca otrzyma – 40 pkt 

Informację należy wskazać w formularzu ofertowym 

 

40 % 40 pkt 

20.10 Zamawiający w odniesieniu do wykonawcy który otrzymał największą ilość punktów wezwie               

w ustawowym terminie do złożenia dokumentów w zakresie nie podlegania wykluczeniu oraz 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Potwierdzenie dokumentami wskazanych 

okoliczności będzie stanowić podstawę dokonania wyboru oferty tego wykonawcy.   

21. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

21.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty do wykonawców, którzy złożyli oferty 

zostaną przesłane zawiadomienia stosownie do art. 92 ust.1 ustawy. 

21.2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 

5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faxem lub drogą 

elektroniczna, albo 10 dni - jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w inny sposób. 

21.3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminów o których mowa w ust. 2, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta. 

21.4. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art. 23 

ust.1 ustawy) - zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej 

współpracę tych wykonawców. 
22. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy                  

w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 

zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na takich warunkach. 

 Określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. 

23. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach; 

Projekt umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ i zawiera istotne dla zamawiającego postanowienia, które 

zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy które mogą być zmienione w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy na następujących warunkach                          

w zakresie: 

1) Cena 1 litra oleju opałowego podana w ofercie może ulec zmianie w trakcie realizacji przedmiotu 

zamówienia tylko w przypadku zmiany ceny oleju opałowego wprowadzonej przez producenta na 

2 dni przed realizacją dostawy. W takim przypadku cena dostawy zmieni się o różnicę między ceną 

producenta obowiązującą w dniu dostawy a ceną producenta obowiązującą w dniu  14.11.2017 r. 

opublikowaną na jego stronie internetowej. 

2) Cena jednego litra oleju opałowego podana w ofercie może ulec zmianie w przypadku gdy potrzeba 

zmiany będzie wynikała ze zmiany przepisów prawa. 

3) Zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki 

procentowej VAT uwzględnionej w ofercie. 

4) Zmiany nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, 

przekształceniem lub połączeniem z inną firmą. 
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5) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły 

po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność 

wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację umowy. 

a. Zmiana ceny oleju opałowego nie wymagają dokonania zmian niniejszej umowy na 

piśmie                 w formie aneksu. 

b. Dokonana przez wykonawcę zmiana ceny będzie uwzględniana jedynie w przypadku 

zmiany ceny u stałego producenta przekraczającej 1% poniżej lub powyżej  ceny netto 

producenta obowiązującej w dniu 14.11.2017 r.  

c. Nieodzownym warunkiem do zmiany cen w trakcie realizacji umowy będzie 

potwierdzona za zgodność z oryginałem faktura lub cennik od stałego producenta oleju, 

stanowiący podstawę do konieczność zmiany ceny. 

d. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmian i uzupełnień w umowie, 

które nie stanowią istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (zmiany zgodne z dyspozycją 

art. 144 ustawy Pzp), z tym zastrzeżeniem, iż zmiany te wymagają zgody Wykonawcy                  

i nie będą naruszać naczelnych zasad udzielania zamówień publicznych,                                      

a w szczególności uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz 

zmieniać zakresu i przedmiotu zamówienia oraz jego warunków i treść oferty. 
 

 Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian które przed wprowadzeniem do 

umowy wymagają zgodnej akceptacji stron umowy z wyłączeniem postanowień określonych                    

w ust. 2  gdzie podjęcie decyzji o zmniejszeniu wynagrodzenia nie wymaga  akceptacji 

Wykonawcy. 

 

24. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania  
o udzielenie zamówienia. 

Wykonawcom oraz innym osobom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez 

zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje prawo wniesienia Odwołania do Prezesa Krajowej 

Izby Odwoławczej na zasadach określonych w dziale VI ustawy dla postępowań o wartości mniejszej 

od kwoty o której mowa w art.11 ust. 8 ustawy. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom 

postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

Ponadto Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej lub czynności zaniechanej do 

której był zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. 

 

  

 Załączniki stanowiące integralną część Specyfikacji (SIWZ). 

Załącznik nr: 1 Formularz oferty 

Załącznik nr: 2 Oświadczenie o niezaleganiu  

Załącznik nr: 3 Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  

Załącznik nr: 4 Oświadczenie wykonawcy o wykluczenia  

Załącznik nr: 5 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej  

Załącznik nr: 6 Wzór umowy 

Załącznik nr: 7 Wykaz wykonanych dostaw 

 

  

p.o. Dyrektora 

Domu Pomocy Społecznej 

w Zochcinku 

/-/ Jarosław Basak 

 


