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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENTA
2p.27 l l6l3lZEAS/14
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicmrcgo prowadzonym w

Ębie

PRZETARGU NIEOG RANICZONEGO
o wartościmniejszej niż kwoĘ określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

ustalvy

z

dnta 29

sĘ czria 2004r. - Prawo zamówień publicmych

nai

Dostawa oleiu opałowego w łącznei ilości185 000 litrów na sezon
grzewczy 2014/2015
Podstawa prawna opracowania specyfi kacji istotnych warunków zamówienia:
l. Ustawa z dnta29 sĘcznia2004 r. Prawo zarrówień publicznych ( Dz. U. z20t3 r.

poz. 907 z późn. zrrian.).
2.Rozpotządzenie Prezesa Rady Minisbów zdńa 19lutego 2013 t. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądaĆ Zamavnający od Wykonawcy ora form, w jakich te
dokumenty mogą byó składane (Dz.U. z2013t.,poz.23l).
3. Rozpotządzerue Prezesa Rady Ministrów zdma23 grudnia 2013 t. w sprawie średniegd
kursu złotego w stosunku do errro, stanowiącego podstawę ptzeliczanta wartości zarrrówień
publicznych ( Dz. U. z2013r.,poz. t692).
4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zdria23grudnia 2013 t. w sprawie kwot
wartościzamówień oraz konkursówo od których jest uzależniony obowipek pruekazywanta
ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ( Dz. U. z20L3r.,poz. L735).
5. Ustawa zdnia23 kwietnia1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. 21964 r. Nr 16, poz.93

zW^.nnian.).

6. Ustawa z dnia 16 kwietrria 1993 r. o zrrralczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz.

U.22003 r.

Nr 153, poz. 1503 zpóźn. zrnian.).

Miejsce publikacji ogłoszenia o pry..ellrg}

:,l

^t/
r.
.. z dnLa-.9.1.09.2014
Strona internetowa Zamawiającego - ''l"r"'.:.:_-.ij;]-j.:,=.ji' dnia .V.9..09.2014 t. n,Tablica ogłoszeń w miejscu publicmie dostępnym w siedzibie Zanavłiającego dnia .V).og.zorł r.

Biuletyn ZamóvńeńPubliczrrych Nr.

*.Y.3.5.Q.6._..d.ę.{|\t

I. NAZWA oRAz ADRES ZAMAWIAJĄCEGo
Nazwa
NIP:

:

Adres:
Strona internetOwa;
Numer
Numer
Czas urzędowania:

telefonu:
faksu:

Zespół Ekononaiczno Administracyjny Szkół
796-25-9t-373
ul. Radomska 7, 26 - 634 Gózd
irr.i.rv.biir.gozii.pl
(48) 320 23 57
(48) 32AB 57
w godzinach7.3O - 16.00
w
od wtorku do czrrrartku, w godzinach 7.30 - 15.30
w godzinach 7.30 - 15.00

poniedziałek

w piątek

TRYB uDaIELEI\nA zAMÓwrnxrł

II.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego' na podstawie ustawy zdnia29 sĘcnia2004 t. Prawo zamówień
publicznych ( Dz. U. z dnia 09.08.2013t.,poz.907,ze zrnianami),złłanej dalej ,, ustawą
p.z.p." lub,,Pzp" .

uI. oPIs PRZEDMIoTU ZAMÓ\uENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opalowego w lącznej ilości
185 000 litrów na sezon grz'ewcry 2014D015 o parametrach nie gorsrych niż:
_ wartośćopałowa nie niższa nlż_ 4t 000 MJ/Kg
_ zawartośó siarki nie więcej nlż-0rl o/o
- 860kg/m3
- gęstośó w 15o C max

Miejsca dostaw

l.Kotłownin pruy Zespole Szkół w Goździe
ul. Starowiejska 130126 -634 Gózd
(

średniajednorazowa ilośćdostał oleju

\Ą'

lihach 20 000 )

2.Kotlownia przy Publicznej Szkole Podstawowej
w Klwatce Królewskiej, 26 434 Gózd
(

średniajednorazowa ilośćdostaw oleju w |itrach 5 000 )

3.Kotlownia prry Zespole Szkól
w
(

Kuczkach_Kolonii

średniajednorazowa ilośćdostaw oleju w litrach 5 000

'

120 000 Litrów

Litrów

'

25 000

-

40 000 Litrów

}

)

Zamawiający zasffiega sobie , że wielkościdostaw będą realizowane sukcesywnie i Ędą
regulowane w zalezrrości od warunków atmosferycznych w sezonie wewcTymŻ014l2015.
W trakcie trwania umowy minimalne jednorazowe dostawy _ 5 000 litrów .
Podane ilości mogą ulec zmniejszeniu lub zw'iększeniu.
Wykonawca zobowią3any jest do dostarczenia swoim transportem w sezonie grzewczym
201412015 do w/w kotłowni olej

opałowy

:--'
w
temperaturze
referencyjnej
l5 o C
Dostarczane i1ości oleju opałowego będą fakturowane
zgodnie z ustawą z dnia 0ó grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym ( Dz. U. Nr. 3 z 2009 r.
po2.110.
W celu potwierdzenia, że dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawia!ącego ,'Wykonawca do każdej dostawy będzie zalączałświadectwojakościlub
inny wiarygodny dokument (zaświadczeniapodmiotu uprawnionego do kontroli
jakości ) potwierdzającego , że dostarczony olej opalowy o-dpowiada przedmiotowi

zamówienia.

W prąrpadku dostarczęnia oleju opałowego złej jakości, w wyniku czego nastąli awaria
lub z-ntszczeruearządzeń kotłowni olejowej' lub tez stwierdzi się nisĘ wydajność
opałową_ Wykonawca pokryje poniesione straty ptzez Zamawiającego .

Nazwv i kodv dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku

ZanólńeiPublicznych ( CPv)
> 09.13.51.00- 5 olej opałovt'y
:

W celu prawidłowego sporądzenia oferty, Wykonawca powinien zapontać się
z oczeki-waniami i wyrrogami Zarlawiającego otazuzyskac wszystkie niezbędne
informacje, co do ryzyka,trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą
wysĘlió w trakcie realuacji zamówienia.

Iv. WYMAGAIYY TERMIN

wYKoNAl[IA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania zalrrówienia-,, Dostawa oleiu opałowego włącznei ilości
185 000 littóqr na sezon grzerrłczy 20t4/2015,, od dnia zawatęiaumowy do 15.04.2015 r.

v. WARUNKI UDZIAŁU w PosTĘPowANIU oRAz oPIs sPosoBU
DoKoNYwAIvA oCEi\tY SPEŁNIAMA TYCH WłRUNKÓW:
l.W postępowaniu mogą wziąć, udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udzialu w
postępowaniu, o których mowa w art.22 ust 1 ustawy Pzp:
l.l.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalnościlub czynności
jeżeli przeplsy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
a) Zaspełnienie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej
działalnościlub czynności,zamawiający vnaposiadanie :
- ważnej koncesji na obrót paliwami cieĘmi
l.2.Posiadają wiedzę i doświadczenia do wykonania zamówienia.
ZamawtEący niestawiaszczególnych wymąń w zakresie spełniania tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez zŁoŻerue oświadczenia.
l.3.Dysponują odpowiednim potencjalem technicznym ora'z osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia.
Zamawiający nie stawi a szczególnych wymagan w zakresie spełniania tego warunkt.
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzęz złożenteoświadczenia.
l.4.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
Zarnawiający nie stawiaszczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złoŻenie oświadczenia.

2.W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału
* po.tępó'"aniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówiinia publicznego w okolicznościach, o których mowa w ań.24 ust.l ustawy Pzp.
W prrypadku wykonawców wspolnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kazdy
**onkó* określonych w pkt. 1.1. - 1.4. winien spełniać co najmniej jeden zĘch
"wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.
Warunek określonyw pkt.2 powinien spełniaó każdy z wykonawców samodzielnie.

Wykonawca powołujący się prą, wykazywaniu spełnienia warunków udziału
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały ldz\ałw realizacji części
zamówiinia, jest zobowiązarty udowodnić zamawiającemuo iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia.

3.W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy,któruy spełniają warunek udziału
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art.24
ust.2 pkt.5 ustawy Pzp.

vI.

wYKAz oŚwrłocznŃ lun DoKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ
DosTARc ZY Ć wYKoNAwcY w cELU PoTwIERDzENIA SPEŁNIENIA
wARUNKow UDZIAŁU w PosTĘPoWAhIIU:

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22vst.| ustawy Pzp, do oferty nalezy załączyć:

l.l.oświadczenie wykonawcy o spehrieniu warunków udziału w postępowaniu określonym
w art.22. ust.l ustawy Pzpwgwzoru stanowiącego Załąv'nik nr 2 do SIWZ;
t.2.ważr'a koncesja na obrót paliwami ciekłymi;
1.3.w sytuacji, gdy wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
określonychw ań. 26 ust. 2b ustawy Pąp. zobowiązany jest udowodnić,iżbędzie

dysponował zasobami innych porlmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego
wykonania zamówięniąw szczególności pruedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy nieńędnych
zasobów na okres korzystania z nich prŻł'}vykonywaniu zamówienia' Dokument,
z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien w sposób vryuŻny
i jednoaraczny wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie
odpowiedniego zasobu oraz wskaąrwaó :
a) jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu' ptzez wykonawcę,pruy

wykonywaniu zarrówienią
jakiego charakteru stosunki będąłącz1ływykonawcę z innym podmiotem,
d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział prą'vYykonywaniu
Zamówienia.
!.4.JeŻeliwykonawcawykanljąc spełnianie warunków o których mowa w art.22 ust.l polega
na zasobach innych podmiotów rtazasadach określonychw art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.a podmioty te będą br4v udział w realizacji częścizamówienia. Zamavaający ąda'od
wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o braku
pód't * do wykluczetiazpostępowania z powodu niespehrienia warunków, o których
ńo*a w art. 24 ust.l ustawy Pzp wg wzoru stanowiącego Zalącz'nik nr 3 do SIIVZ;

c)

2. W cęlu wykazania spehrienia warunku udziału w postępowaniu dotycącego braku
podstaw do wykluczeniazpostępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w
ókohcznościach, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy na|eĘ ńozyó następujące dokumerĘ
w formie oryginału lub ksęrokopii poświadczonych za zgodność z orygina/emplzez
wykonawcę lub osobę upowaznio nq z zachowaniem sposobu reprezentacji:
2.l.oświadczenie o braku podstaw do wyklucz eniazpostępowania z powodu niespełnienia
warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp, wg wzoru stanowiącego
Zaląezniknr 3 do SIWZ;
2.2.Aktualny odpis z właściwegorejestru (w formie oryginału lub kserokopii poświadc zongj
na kazdój stronie (zawierającej treść),,zazgodnośćz oryginałem'o przez Wykonawcę) lub
centralnej ewidencji i informacji o działalnościgospodarczej (CEIDG)' jeŻeli odrębne
przepisy wyrragają wpisu do Ęestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
łyt<iuczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt. 2 ustawy P.r.p.,wystawiony nie wcześniei niż
6 miesięcy pned upĘwem terminu skladania ofeń.
właściwegonaczelnika urzędu skafbowego potwierdzające,Że
z.3.Aktualoe
ante za\ega z opłacalttem podatków lub zaświadczetie, Że uzyskał
wykonawc"aś*iadczenie
pizewidziane prawem zvłolnienie, odroczenie lub rozłozęnie na ruty zalegĘch płatności

lub wstrąrmanie w całościwykonania decyzji właściwegoorganu _ wystawionego nie
wcześniejniż 3 miesiące pned upĘwem terminu skladania ofeń (w formie oryginału
lub kserokopii poświadczonej na kaŻdą stronie (zawierającej treść),,zazgodność
z oryginałe tn" przez Wykonawcę).
2.a.Aktualne zaświadczeniewłaściwegooddziału ZakJadu Wezpieczeń Społecznych lub
Kasy RolniczegoLJbezpieczenia SpołecmLego potwierdzającego' że Wykonawca nie
za|egaz opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia,
ze uzyskaiprzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roźozenie na raĘ zaległych
płatnościlub wstrrymanie w całościwykonania decyzji właściwegoofganuwystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące pned upĘwem terminu skladania ofeń
(w formie ońginału lub kserokopii poświadczonej nakazdej stonie (zawierającej teśó)
z oryginałem" przez Wykonawcę).
',zazgodnosc
2.S.Jeeeliwykonawca ma siedziĘ lub miejsce zamieszkaniapozaterytońum Rzec4pospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.2; 2.3; 2.4 składadokument
lub doliumenĘ wystawione w krajq w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzaj ące odpowiednio, że :
ul nie otrvarto jegó fit<wioacji ani nię ogłoszono upadłości,wystawione nie wcześniejniż
6 miesięcy ptzedupływem terminu składania ofert.
b) nie zalega zuiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społecme
i zdrowotne albo że uzyskał pzewidzianeprawem zwolnienie, odroczenie lub
rczłoŻenie na raty zaległychpłatnościlub wstrrymanie w całościwykonania decyzji
właściwegoorganu' wystawione nie wcześniej ntz 3 miesiące pruedupływem terminu
składania ofert.
Ż.6.leżeliw kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju , w którym wykonawca ma
siedzibę lubmiejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa polvyŻej,
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie ńożone przed notariuszem,
włxóiwym organem sądow1.m, adminisbacyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio miejsca zalrrieszkania osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania _ wystawione z odpowiednią daą
wymaganą dla Ęch dokumentów.
W
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczącego braku
3.
:
podstaw do wykluczetiazpostępowania o udzielenie zamówienia
w okolicznościach, o których mowa w art. 24lst.2 pkt.5 ustawy Pzp, wykonawca wTaz
z ofertąskłada listę podmiotów naleących do Ę samej grupy kapitałowej albo informację
o tym, że nie na|eży do grupy kapitałowej' wg wzoru stanowiącego Załąunik nr 4 do

wykonawcy

srwz.

4.Inne

d

okumenty wym a gan e przez Zamaw iaią cego

:

4.l.Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobovaązańw imieniu
wykonawcy, o ile nie wynikaj ązpnepisów prawa lub innych dokumentów.
4.2.Kómunikai producenta stwierdzający aktualną cenę netto lm' oleju opałowego lekt<iego

nadzień ś.a9.2014t.
S.Ponadto, \ilykonawca zobowiązany jest zloĘó wraz z oIertąz
S.l.Wypełniony Formulatza ofertolw- wg wzoru stanowiącego Zaląeznilk nr

1 do

SIW1

vII. zAsADY |JDZIAŁU w PosTĘPowAFIIU wYKoNAwcÓw wspÓŁNIE
IJBIEGAJĄCYCH sIĘ o UDZiELE}IIE zAMowIENIA

l.Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do
o'tu''o*i.oia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2.Wykonawcy, o których mowa w pkt. 1 składają wspólnie ofertę, ptzy czym
ajoświadc z,entalub dokumenty wskazane w pkt. vl.l. powinny zostać ńaŻone w taki
sposób aby wykazać,, że warunki udziału w postępowaniu wykonawcy speŁriają
łĄczrue( tm. składa co najmniej jeden zĘchwykonawców albo wszyscy ci wykonawcy
wspólnie)

b) oświadczenialub dokumenty wskazane w pkt. VI.2. i VI.3. muszą byó ńożone
osobno ptzezka:żdego z wykonawców.
3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielęnie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialnośó za wykonanie umowy.

vln. INFoRMACJE o sPosoBIE PoRozUMIEwAi\uĄ sIĘ ZAMAWIAJACEGo
PRZEKAZYWA}ilU OSWIADCZEN LUB
wsKAZAI\ilE osÓB I]PRAwl{Iohl_YcH Do
A
TAKZE
DoKUMENTÓW,
POROZUMIEWAI\_IA sĘ z WYKONAWCAMI :
Z WYKONAWCAMI ORAZ

Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczstia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub fbksem, z zastrzeżeniem
pkt.3.
3. Fonna pisemna zastzeŻonajest do złożeuaofeĘwtazzzałącmtkanl' w tym oświadczeń
i dokumentów potwierd zającychspełnianie warunków udziału w postępowaniu,
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie ptzez oferowany przedmiot
zamówienia wyrrragań określonych pruez zamawiającego oraz pełnomocnictwa.
4. JęŻe\izamawiający lub wykonawca pnekaĄe oświadczęniąwnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem, kuŻdaze stron naŻądane drugiej niezwłocznie potwierdzafaktich
otr4mania.
5. Domniemywa się, iz pismo wysłane ptzez zamawiającęgo na numer faksu podany ptzez
wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapo7rLanie się wykonawcy
z treściąpisma, chyba że wykonawca wezwany przezzannvńającego do potwierdzenia
otrzymania oświadczeniąwnioskq zawiadomienia lub informacji w sposób określony
w pkt. 4 oświadczy, iż ww. wiadomości nie otrrymał.
6. Korespondencję zv.irązanąz niniejszym postępowaniem, należy kierowaó na adres :
Zespół Ekonomiczno Administracyjny
Szkół w Goździe
ul. Radomska 7
1.

26_634 Gózd

Falrs: 48320-Ż3-57
7. osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcarri: Pan Drab Józef
- Tel. 48 320-23-57, godz.7.30 - 15.00

Ix oPn SPosoBU UDZIELAI\IA wYJAŚxrrŃ TREŚCI

SIWZ:

1. WykonawcamoŻe n;ł:ócić się do zamalwającego zpisemną prośbą - wnioskiem
o wyjaśnienie treściSIWZ. Zamavłiający odpowie niezwłocznie , nie pozniej jednak niz
2 d1rnptzedupływem terminu składania ofert, na piśmie nazadane pytanie, ptzesyłając
treśćpytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką
informację na własnej stronie internetowej !\\"Ą'i1'"Ęij.1"t{'.}7_Ć,'i]1 - pod warunkiem,że wniosek
o wyjaśnienie treści specyfikacji \łrph/nął do zamawiającego nie pózniej niz do końca dnią
w którym upływa połowa wyuraczonego terminu składania ofert .
2. Jeśliwniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynąłpo upływie tenninu składania wniosku,
lub doĘczyudzielonychjuz wyjasnień, Zamawiający moŻe
o którym mowa w pkt.
pozostawić
wniosek bezrozpoznanta. ':}-'
udzielió wyjaśnieńlub
3.Zamavnającv nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w ceiu
wyjaśnienia treści SIWZ.
4.leźe|iw wyniku zmiany treścisIwZ nieprowadącej do zsliarry ogłoszenia o zamówieniu
jest niezbędny dodatkow czes na wprowadzerię złrńan w ofertach, zamawiający
przedłuŻy termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców , którym pruekazarto
sIwZ oraz umieścitaką informację na własnej sfionie internetowej ]11''!'.ujŁ*ul'J'pj .

l

x. WYMAGANIA DoTYczĄCE WADII']M:

ZamawiĄący nie wymaga wniesienia wadium

.

xI. TERMIN zwIĄzANIA oFERTĄ:

1. Ustala się, że składający ofertę pozostaje nląruńązarry przez 30 dni . Bieg terminu
związania ofertą rczpocTyna się wraz z upĘwem tęrminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może ptzedłuĘć termin
nłiązanaofertą, zĘmżę zanałvtający może tylko raz, co najmniej na 3 dni prued
upływem terminu złłiązanlaofertązrryróció się do wykonawców o wyrażenie zgody na
ptzedłużenle tego terminu o oznaczony okres, nie dfuższy niż ó0 dni.

XN. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWAI\UA OFERT:

1. oferta musi byó sporządzona zz-achowaruem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. ofefia wraz z zaŁącmkarrtt musi być czytelna.
3. oferta wrazzzałącnikarnl,musi być podpisana przezosobę upoważrrioną do
reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do
oferty, jeżelinie wynika ono z innych dokrrmentów załączonychprzezwykonawcę.
4, JeŻeliosoba/osoby podpizująca ofertę działana podstawie pełnomocnictwa, to
pełnomocnictwo to musi w swej treścijednoznacznie wskazywać uprawnienie do
podpisania oferfy. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być ńożone
w oryginale lub kopii poświadczonej zazgodnośó z oryginałem ftopia pełnomocnictwa
powinna byó poświadczona notarialnie).
s. Órerta wtaz z załącantkami musi być sporządzona w języku polskim. KłŻdy dokument
składający się na ofertę spotządzony w innym językuńŻ język polski winien być: ńożony
wtazztłumaczeniem na język polski, poświadczonym ptzez Wykonawcę. W razie
wąĘliwościuznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiązącą .
6. DokumenĘ składające się na ofertę mogą być złoŻane w oryginale lub kserokopii
pot'wierdzonej zazgodnośó z orygtnałemptzezWykonawcę, zzastzeżeniem pkt.7.
7.W ptypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zarnówieniaoraz
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega naz,asadach
określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy, kopie dokumentów doĘczących odpowiednio
wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone zazgodnośćz oryginaŁem odpowiednio
przezwykonawcę lub te podmioty.
8.Za|ecasię, by kaŻdazavńerająca jakąkolwięk treśćstrona oferty była podpisana lub
parafowń po"rwykonawcę.rniraupoprawkawteści oferty, aw szczególności tiazu
przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektol€m, etc powinny być parafowane wez Wykonawcę.
9. Za[ecasię, aby strony oferty byĘ trwale ze sobą połączone i kolejno ponrrmerowane.
W treści oferty winna być umieszczonainformacja o ilościstron.
10. Zaleca się prą, sporządzeniu oferty skorzystanie z wzorów ( formularza oferty,
oświadczeńj przygotowanychprzezzałnavńającego. Wykonawca moŻe przedstawić ofertę
na swoich formulanachzzastrzeżeniem, żemlssząone zawieraó wszystkie informacje
określone pt Zez zamawiającego w przygotowanych wzorach.
11. w prrypadĘ gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajernrricę przedsiębiorstwa
w rozurrrieniu przepisów ustawy o rwa|ezanlu nieuczciwej konkurencji, co do których
wykonawc azastruegą że rue mogą byó udostępniane innym uczestnikom postępowanią
muszą być oznaczone klauzulą,,Informacje stanowiące tajemnicę przpdsiębiorstwa
-wrozomieniuart.l1ust.4ustawy z&tta 16kwiefiria 1993r.ozwalcżhiiunięupżciwej
konkurencji ( Dz. IJ. z2003 r. nr l53 poz. 1503 ) ,, i dołączone do oferty, zaleca się, aby
były trwale, oddzielone spięte. Zgodnie ztymprzepisem przeztajemnicę przedsiębiorstwa
rozumie się nizujawnione do wiadomości publiczrrej informacje techniczne,
technologiczne' organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość
gospodarizą co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania
ich poufoości.
l2.Wykonawca ponosi wszelkie koszty Tw:rązane z przygotowdniemi ńożeruem oferty.
l3.ZłoŻeue więóej niż jednej oferfy lub złożenieoferty zawierającej propozycje alternatywne
spowoduje odrzucenie wszystkich ofęrt z}ożonych ptzez wykonawcę.

14.Wykonawca wskaże w ofercie tę częśćzamówienia, której wykonanie powierą'
podwykonawcom.
13. Na ofertę składają się:
1 do SIWZ)'
a) formularz oferty
b) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art.}Zust.1 ustawy Pzp, wg załączonego wzoru (zał.lt 2 do SIWZ ).
c) ważna koncesja na obrót paliwami ciekłymi
d) dokument zanńerujący dowód, zgodnie z art.26 ust.2b ustawy, że wykonawca będzie
dysponował zasobńi do realizacji zamówieni ą jeŻehiwykonawcą wykazując
warunków, będzie polegał na zasobach innych podmiotów
'p.i''i*i"
e; otwiadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczetiazpostępowania
z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.l ustawy Pzp
(zał. nt 3 do SIWZ)
o działalności
0' łaualny odpis " *iuś.i*.gorejestru lub centralnej ewidencji i inforrracji
ewidencji,
lub
do
wpisu
qłnagają
Ęestru
gospodarcĄ, jeŻe|iodrębne przepisy
składania ofert.
przed
terminu
upływem
o
miesięcy
niż
wcześniej
nie
*yśtu*iony
potwierdzające'Że
skarbowego
naczelnikaurzędu
g) alaualne zaświadczeniewłaściwego
wykonawcanieza\ega z opłacaniem podatków lub zaswiadczenie, że uzyskał
przełitdńanep'u*.ń zwolnienie, odroczenie lub rozłożentenanĘzalegĘch płatności
iuu wstrzymanie w całościwykonania decyzjiwłaściwego organu - wystawione nie
wcześniejniż 3 miesiące ptzed upływem terminu składania ofert.
h) aktualne źaświadczęniewłaściwegooddziału ZakładuUbeąpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego |Jbezpieczenia Społecznego potwierdzaj ące, Że Wykonawca nie
za1egaź opłacanień składek na ubezpieczenie zdrowotne i społecane lub potwierdzenie,
zeuzyskaiprzewidziane pralvem anrolnienie, odroczenie lub rozłozenię na raty zalegĘch
płatnósci lub wstrzymanie w całościwykonania decyzji właściwegoorganu wystawione nie wcześniejruż3 miesiące przed upĘwem terminu składania wniosków
o łopur"."enie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania

(nŁt

ofert.
i)- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, co wykonawca albo
informacja o tym, że wykonawca nie należy do gnrpy kapitałowej(zał. w 4 do SIWZ)
j) parafowńy ptzezWykonawcęwzór umowy z wykorzystaniem załącmikanr 5 do stwa.
-[lkomunikat
producenta st*ierdzają.y uktoui''ą cenę netto 1m3 oleju opałowego lekftiego

nadzień16.09.20L4r.
l) dokument określający zasady reprezentacj i oruzosoby uprawnione do reprezentacji
wykonawcy, a jeieiiwykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pehromocnictwoo
określające zakres umocowania podpisane przezosoby uprawnione do reprezentowania
wykonawcy.

XIII. MIEJSCE oRAz TERMIN sKŁADAlnA OFERT:
1. oferty muszą być złoŻonew siedzibie ZamavnĄącego w Goździę przy ul. Radomska 7
_ pot<ó3 w l02,wterminie do dnia 19.09.2014 roku do godziny 10:50.

2. o_fertę należy umieścićw zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie
zawartościbez uszkodzenia tego opakowania. opakowanie winno byc oanaczone nazwą
(firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zespoł Ekonomicno.

Admństracyjny Szkoł w Goździe ul. Radomska7,26 _ 634 Gózd oraz opisane:

nazrila ( firma) WykonawcY
adres Wykonawcy

irŁT.:l"'ilTT#

ny Szkól w Gaźdńe

Al%H:lacyj
liuów fla sezoa gnewczy 2014,/2015''

łączaej ilości185 (M0
,, Dostawa oleju opałowego w

Nie otwierać pned dniem tg.09.2014..'g"d'.

llm

3.oferta otrzymana ptzezZanavłiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie
zwrócona wykonawc y bez ot'wierania.
4. Wykonawc amożewprowadziÓ nriany,poprawki, modyfikacje i uzupehrienia do złoŻonej
oferty pod warunkiń, ze Zamavńający otrzymapisemne zawiadomienie o wprowadzeniu
nnialptzed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zrrrian musi byó
zŁozoiewedfug takich sarrych zasad,jak składna ofertatj. w kopercie odpowiednio
ozrrakowanej napisem,' ZMIANA''. KopeĘ o7naczone,,ZMIANA'' zostanąotwarte przy
Wykonawcy, który wprowadził zniany i po stwierdzeniu poprawności
otrvieraniu
"f.'ti
procedury dokonywaniaznian, zostaną dołączone do oferĘ.
5. Wykonawcamaprawo przedupływem terminu składania ofert wycofaó się z
posĘpowaniupipo"rz}oŻenlepisemnego powiadomienia wedfug tych samych zasad jak
wprowadzaniązrrrian i poprawek z napisem na kopercie ', WYCOFA}IIE''. Koperty
oznakowane wten sposob będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu
poprawności postępówania Wykonawcy orazzgodności z danymizamięszczonymi na
kopercie wyóofanej ofeĘ. Koperty z ofertami wycofanymi nie Ędą otwierane'

XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT:

otwarcie ofert nastąpi w siedzibieZarnawiającego przy ul.Radomskiej 7,w Gożdzie,
w pokoju nr 105, w dniu t9.09.Ż0l4r. o godzinie 1luu.
2. Bezpośiednio przed otwarciem ofertZarnavnający poda kwotę, jakązatnierzaptzemaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nźVwy ( firmy) , adresy wykonawców,
informacje doĘcące ceny terminu wykonania zamówięnią warunków
'
latności zawartych w ofertach.
4. otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczesfiriczyć w sesji otwarcia ofert.
W przypadku nieobecnościwykonawcy pray otwieraniu ofert, zamawiĄący prześle
wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek wykonawcy .
1.

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CEI\TY I UPUSTU

:

1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy pzedstawić w,, Formularan
ofertowym,,o (stanowiącym załączntknr l ) do niniejszej specyfikacji . Wykonawca
winien olaeślićwartośćposzczególnych pozycji oferty wg. wskazówek określonych ;
w formularzu
2.Y-aŻty wykonawca określa cenę na podstawie cen producęnta z dnia 16.09.2014 r3. Wysokość upusfu pozostaje nieanienna przez okres obowiązywania umowy.
4. Wykonawca uwzgiędniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji
Istbtnych waruntow zamówienią powinien w cenie oferty ując wszelkie koszty niezbędne
dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zarrówieniaotazuwzględnió inne
opłaty i podatki .
s. Ńynagroazenie brutto zarealizację całego zamówieniapodane w ofercie ustalone ma
zostać w oparciu o zakres podany w SIWZ.
6. Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe powfuury być liczone z dokładnościądo
dwóch miejsc po przecinku.

xvl. oPIs KRYTERIÓw, rrÓRYMI 2AM.A^ryIAJASY BĘDzIĘsĘ
KIERoWAŁ PRZY wYBoRzE oFERTY' WRAZ z PoDAI\IIEM
z AN Cz Ar;NIA TYcH KRYIERIówj śpbsonu ocEFrY oFERT

t.

:

Przy wyborze najkorzystni ejszej oferty zamawiający będzie
..ny b*tto zaóatizację przedmiotu zamówienia obliczonej ptzsz Wykonawcę zgodnie
z obowipującymi przópisami prawa i podanej w,, Formularnr ofertoWttll:: ( zał. nr 1 )
się kierował kryterium

Lp.

Kryteńum

l.

Cena

Znaczenie
orocentowe kryterium
t00o/o

Maksymalna ilośćpunktów jakie może
otrzymać oferta zadane kryterium
100 punktów

2.Zarnavnający zanajkorzystniejsąumaofertę, która nie podlega odranceniu oraz uzyska
największą liczbę punktów pwyznarrychw ramach ustalonego kryterium.
po
3. Uzyskana|iczbapunktów w ramach kr'vterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca
przecinku.
4.'Ptzyzrrawanie ilościpunktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następującej

zasady"

Cena brutto najnizszej zaproponowanej

Liczbapun}tów =

ofeĘ

x

100 pkt.

Cena brutto oferty badanej
5.W przypadkuzłożentapfzezWykonawców ofert ztakąsamą ceną nalezy złoĘć,oferty
dodatkowe.

xvII. UDZIELEIYIE zAMÓwrnmł

Zamavnający udzieti zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganióm określonym w ustawie Pzp orazw niniejszej specyfikacji i została oceniona
jailo nijtorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji
Istotrych Warunków zamówienia kryteria wyboru.
2. o odrzuceniu ofert(y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, zarrawiający zawiadomi
niezwłoczrrie wykonawców, którzy złoźryIioferty w przedmiotowym poĘpowaniu,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3.Zaiawiający zawiadomi równięż o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni
z postępo;ania o udzielenie zamówienią podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
a. Niezwibqznie po wyborze najkorzystniejszej oferly zarrawiający zawiadomi wykonawców,
111órzy ńoĘIi-or.'ry w przedmiotowym postępowani u oraz zamieści informacj e,
okreśione w art.92ust.f pkt.t Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty)
na własnej stronie internótowej i"'',1',..'ii.biŁg,.}.'jJ{ i w swojej siedzibie na ,,Tablicy
ogłoszeń''
s. \i pra.padku unieważnienia procedury Zanawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich
ucż"stników posĘpowania wskazując uzasadnienie faktyczne i prawne
6. Do wykonawcy, któ'.go oferta zostanie wybraną zostanie wysłana dodatkowa informacja

l.

l,

o miejscu i termińe za'wuciaumowy .
Zarniułtający zawtze rrmowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótsa7m
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżelli

niż 5 dni od dnia
zawiadomienie tozostało pruesłane w sposób określonyw art.27 ust.2o albo 10 - dni
_ jeżeli zostało przesłane * io"v sposób, z rastrzeżentem art. 94 ust.2 pkt 1 lit. a) oraz pkt 3
lit. a. ) oruzart. 183 ustawY PzP
8. Jeżeli Wykonawcą którego oferta zostaławybraną uchyla się od zawarciaumowy
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczetianaleĄrtego
wykonania umowy' ZanavnĄący może wybrać ofertę najkorzystriejszą spośród
pózostałych ofert ńzprzeptowadzania ich ponowlrego badania i oceny, chyba Że zachobĄ
przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.l ustawy.

xvIII. INFoRMACJE o FoRMALNoŚCIACH, JAKIE Po\ilNniY zosTAc
DoPEŁNIoNE Po wYBoRzE oFERTY w CELU zAwA8cIA UMowY
w SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZIIEGo:
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako n1jkorzlstniejsza ptzekaże

Zamawiającemu informację doĘcące osób podpisujących rrmowę oraz osób
upowaznionych do kontaktów w związku zrca|iracjąumowy'
2.W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta wykonawców wspólnie
uuiegających s1ę o udzięlenie zamówięnią wykonawcaptzed podpisaniem umowy' na
wezwanie zamawiającego powini en pruedłoĘćumowę regulującą wspoĘracę

wykonawców.

)ilX. WYMAGAIVIA DOTYCZACE ZABE ZPIECZENIA NALEZYTEGO
WYKONANIA UMOWY:
Zanawiającyniewymagawniesientazabezpieczenia.

xx.IsToTNtE DLA sTRoN P9STAIY6yIEI\-IA, rrÓnn zoSTANĄ
wPRowADzoNE Do TREŚcI ZAwIERANEJ IJMowY w sPRAwIE
zAMówIbŃł PUBLICZnmGo, oGÓLNE wARUI{KI UMowY ALBo wzÓR
UMowY, łnżu.,lzAMAwIAJAcY wYMAGA oD wYKoNAwcÓw, ABY
zAwARL z nuM UMowĘ w sPRAwIE ZAMÓWIEIYIA PUBLIczhIlEGo NA
TAKICH WARI.]NKACH:
1.Istotne postanowienia umowy określone zostĄ w załączonymwzorze umowy

(zał.nr 5 do SIWZ).
ćena brutto zallitr oleju opalowego ustalona w wyniku postępowania pnetaĘowego
będzie obowiąryw ała przy pierwszej dostawie.
3. N; dostarczony olej opałowy Wykonawca udziela stalego upustu od ceny producenta.
4. W dostawach realizowanych w terminach pózrriejszych Zamalnający przewiduje
możliwośózrrriany ffeściumowy zgodnie zart.l44 ustawy p.z.p. w zakresie zmiany
cen. Nieodzowtym warunkiem do zmiany cen jest zmiana cen przezproducenta lub
*cYy ustalonej przezorgany państwowe, publikowane na stonach internetowych
prołucenta na-dńeft realizacji dostawy oleju do Zamawiającego .Kazdoruzowa zrrriana
óen *ymagaó Ędzie podpisania aneksu do zawartej umowy .
5. Aneks do umowy wynikający z konieczności zrriany cen sporządza WykonawcLprzy
cTqZanavłiający dokonuje sprawdzenia prawidłowościna podstawie dokurrentów
załączony chdo AII{EKSU .
6. Dośtawcado składanej Faktury dołączy dokument stwierdzający zmianę ceny
jednego litra oleju
u producenĘ i o taką kwotę obniŻy lub podwyŻszy cenę spnedazy

2.

opałowego.

xxl. PoUcZENIE o ŚnoprłcH ocHRoI\-Y PRAwi\tEJ PRZYSŁUGUJACYCH
wYKoNAwcY w ToKU PosTĘPowANIA o (JDZIELEME
ZAMÓWIENIA

i

;

Wykonawcom' a talcze innym osobom, jeŻelriich interes prawny w uzyskaniu zamówienia
doanał lub może dontacuszczerbku w wyniku naruszenia przezzamawiającego przepisów
Ustawy przysfugują środkiochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy.

x)il.

Zamawiający nie będzie udzielal zaliczek na poczet wykonania zamówienia
151a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. _ Prawo zamówień publicznych)

xxIIL opis

(

arl

częścizamówieniao jeżeli Zamawiaiący dopuszcza skladanie ofeń

częściowych:
l.Zamawiający nie podzielił zarrówienia na częściw zw'iązku z cTym nie dopuszcza
Składania ofert częściowych .
o przewidywanych zamówieniach uzupelniającytł, o których monłil
67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub ań. 134 ust.6 pkt 3 i 4 ustawy p.z.p. jeżelł

)fiIv.Informacja

w ań.
Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówiefit

1.ZamavńĄący nie przewiduje możliwościudzielenia zamówień uzupełniających.

Opis sposobu pnedstawienia ofeń wańantowych oraz minimalne warunki,
jeżeli Zamawiaiący dopuszcza ich
3axim muszą bdpowiadać oferĘ wańantowe,
skladanie i
l.Zamavłtający nie doptlszcza składania ofert wariantolvych .

xxv.

poczty elektronicznej lub strony internetoweiZamawiającegon jeżeli
Zamawia!ący dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną:
t..Zunalłnający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elęktroniczną.

xxYI. Adres

dotyczące walut obcych, w jakich mogą byó prowadzone rozliczenia
między Zamawiaiącym a Wykonawcą:
l.Rozliczenie między Zanawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłączrrie
w źotych polskich.

xxWI. Informacje

)(X\łII.Informacja na temat aukcji elektronicznei

z

t.Zarnavnający nieirzewiduje przeprowadzetiaaukcji elektronicznej na podstawie art. 91 b
ust.l ustawy p.z.P.

wysokościzwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli
Zamawiający przewiduje ich zwrot :

;1;ilx. Informacja

o

l.Zamavaający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

y;o(

Żądaniewskazania przezWykonawców w ofercie częścizamówienia' których
wykonanie powierzy podwykonawcom!

Zarnawiająey Żądawskazania przezWykonawcę, w ofercie częścizamówienia, które
Wykonawca powierzy Podwykonawcom. Brak informacji w tej sprawie Ędzie omaczał,
iż Wykonawóa nie zamierzapowierzyó żadlej częścizamówienia podwykonawcom.

y;oil.

Określenie częścizamówienia, która nie może byó powierzonr podwykonawcom;
1.Zarnvnający nie określił,która częśózamówienia nię może być powierzona
podwykonawcom.

X)OilI. Dodatkowe postanowienia:
Zarnavłiającynieprzewidujezawarciaumowyramowej
zanawtijĄcy nie przewiduje podpisywania innych dodatkowych umów, porozumień niż
Umowa ż *ykonu*.ą który zostanie wybrany w niniejszym postępowaniu.

Załącznikami do SIWZ są :
l. Załączlnktu l - Formularz oferty,
Ż. Załącznlktt 2 _ oświadczetie,zgodnie z art.22 ust.l ustawy,
3. Załącnlknr 3 _ oświadczenie,zgodnie z arL.24ust.l ustawy,
4. ZałĄczniknr 4 - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
5.Załączrtik nr 5 - Projekt unowy'
Gózd, drlta 05.09.2014 r.
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