SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
zadanie pn.:
“Dostawę oleju opałowego lekkiego”

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:
1) Wzór formularza ofertowego
2) Wzór oświadczenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia ( JEDZ)
3) Wzór umowy z załącznikami
4) Wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej – do przekazania
Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP.
5) Wzór wykazu wykonanych / wykonywanych dostaw/.

Z A T W I E R D Z A M:
WÓJT GMINY
/-/ Zdzisław Dulias

Wierzbica, dnia 29.06.2017 r.

,
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I.

Nazwa oraz adres Zamawiającego.

1. Zamawiający:

Gmina Wierzbica
Ul. Kościuszki 73
26-680 Wierzbica
NIP 9482382481
REGON 6704054
Tel. 48 618 36 10
Fax. 48 618 36 11
e-mail: wierzbica@wierzbica.pl
II.
1.

2.
3.
4.

III.

Tryb udzielenia zamówienia.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39
i nast. oraz art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U.
2015, poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej „ustawą PZP”.
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej
„SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
Wartości zamówienia przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
Zamawiający w niniejszym postępowaniu zastosuje tzw. procedurę odwróconą określoną
w art. 24 aa ustawy PZP.
Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego w ilości ok. 1 100 m3 przez okres trwania
umowy (ok. 550 m3 w sezonie grzewczym) spelniającego niżej wymienione parametry zgodnie z normą
PN-C 96024:2011:

1. Gęstość w temperaturze 15 o C – max 860 kg/m3
2. Skład frakcyjny:

- do temperatury 250 0 C destyluje – max 65 % (V/V)
- do temperatury 350 o C destyluje – min 85 % (V/V)
3. Lepkość w temperaturze 20 o C – max 6,00 mm2/s
4. Temperatura zapłonu – min 56 0 C
5. Temperatura płynięcia – max -20 0 C
6. Zawartość siarki – max 0,10 %(m/m)
7. Zawartość wody – max 200 mg/kg
8. Zawartość zanieczyszczeń stałych – max 24 mg/kg
9. Pozostałość po koksowaniu – max 0,30 % (m/m)
10. Pozostałość po spopieleniu – max 0,01 % (m/m)
11. Wartość opałowa – min 42,6 MJ/kg
Do ofert należy załączyć świadectwo jakości oferowanego oleju opałowego.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
5. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości
zamówienia podwykonawcom:
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5.1 Wykonawca może powierzyć wykonania części lub całości niniejszego zamówienia
podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu
ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
Brak takiej informacji oznaczać będzie, iż całość zamówienia realizowana będzie
przez Wykonawcę.
5.2 Wykonawca nie podzleci podwykonawcom innych dostaw niż wskazanych w ofercie bez zgody
Zamawiającego
5.3 Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy pod warunkiem, że nowy podwykonawca
wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż Podwykonawca wskazany
na etapie postępowania o zamówienie publiczne i na przedstawiony w ofercie zakres dostaw.
6. Wymagania stawiane Wykonawcy:
6.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania zamówienia, zgodnie z warunkami
technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
6.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
6.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego
z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
6.4 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń
niezbędnych do dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
6.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
7. Wymagania dodatkowe i organizacyjne.
7.1 Olej powinien być dostarczany sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Odbiorcy w partiach
nie większych niż 33,00 m3. Każda dostawa powinna być dobrej jakości i ilości, opatrzona
odpowiednim certyfikatem. Dostawa powinna być zrealizowana po powiadomienia telefonicznym
zamawiającego w czasie podanym w ofercie. Miejsce dostawy: kotłownie, ul. Sienkiewicza 32,
ul. Żeromskiego 34, ul. Kościuszki 37, Urząd Gminy w Wierzbicy oraz Publiczna
Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Warszawskiej (5 km od Wierzbicy). Dostawy do PSP
w Dąbrówce Warszawskiej w ilości ok. 25 000 litrów w odbywać się będą na podstawie oddzielnej
umowy zawartej z dyrektorem szkoły. Dostawy jednorazowe do PSP w Dąbrówce Warszawskiej nie
większe niż 4,00 m3.
7.2 Wynagrodzenie za zrealizowaną dostawę nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury.
7.3 W ofercie /zał. Nr 1/ należy podać cenę 1 m3 oleju. Cena powinna być aktualna na 3 dni przed
upływem terminu składania ofert, tj. na dzień 01.08.2017 r.
7.4 W związku z możliwością ograniczenia przez Zamawiającego ilości szacunkowej oleju
opałowego, Wykonawcy nie będą przyslugiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego z
tytulu nie zrealizowania przez niego umowy.
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7.5 Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we
wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.
7.6 Wspólny Słownik Zamówień CPV: 09135100-5 – olej
opałowy

IV. Termin wykonania zamówienia.
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie od dnia zawarcia umowy do 30.04.2019 r.
V.

Warunki udziału w postępowaniu.

1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5. pkt 1) ustawy PZP;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
- posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi udzieloną przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki;
b) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli:
- przedstawi wykaz wykonanych dostaw oleju opałowego w czasie jednego sezonu
grzewczego (za sezon grzewczy uznaje się okres, w którym warunki atmosferyczne
powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzania obiektów) w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, tj. 2014/2015 lub 2015/2016 lub
2016/2017, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały
wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane
należycie. Wymagane jest wykonanie w ww. okresie dostaw oleju opałowego, których
wartość brutto jest nie mniejsza niż: 700 000 zł.
3) Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych W ykonawcy
w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.

2.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V.1.2) lit. b
niniejszej SIWZ, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów jest zobowiązany
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Wraz z zobowiązaniem Wykonawca złoży dokumenty, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
Zobowiązanie wraz z ww. dokumentami Wykonawca składa wraz z ofertą.
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane W ykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ustawy PZP z zastrzeżeniem o którym mowa w rozdz.
V.3 niniejszej SIWZ.
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d), oraz w
przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została
skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) ustawy PZP.
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VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1.

2.

spełnianie

warunków

udziału

Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ. Oświadczenie Wykonawca składa w formie
standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). Wzór
JEDZ stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
Zamawiający informuje, że instrukcja wypełniania JEDZ jest do pobrania ze strony internetowej
Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) - adres strony internetowej:
https://www.uzp.gov.pl/ data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-

Zamowienia-instrukcja.pdf
Zamawiający informuje, że Wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na formularzu JEDZ może
wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie (JEDZ),
o którym mowa w rozdz. VI.1 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków
udziału w postępowaniu składa także oświadczenie JEDZ, o którym mowa w rozdz. VI.1 niniejszej
SIWZ dotyczące tych podmiotów.
5. W związku z przyjętą w rozdz. II.4. tzw. procedurą odwróconą, Zamawiający przed udzieleniem
zamówienia, wezwie W ykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym,
nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, tj.:
1) brak podstaw wykluczenia:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i
21 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert,
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
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przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, 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) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie
spłat tych należności,
f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
g) oświadczenia Wykonawcy 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 2016 r.
poz. 716);
2)
spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowej:
- aktualna koncesja na obrót paliwami ciekłymi udzielona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
3)
spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub
zawodowej:
wykaz wykonanych dostaw oleju opałowego w czasie jednego sezonu grzewczego (za sezon grzewczy
uznaje się okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania
ciepła w celu ogrzania obiektów) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
2014/2015 lub 2015/2016 lub 2016/2017, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym
okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy
zostały wykonane, sporządzony wg wzoru – zał. nr 5 do SIWZ.
Do wykazu należy załączyć dowody określające należyte wykonanie / wykonywanie dostaw, którymi
są:
- referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, z tym że w
odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych ww. dokumenty powinny
być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
- oświadczenie W ykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów wymienionych powyżej, ze wskazaniem
przyczyn.
6. Zamawiający będzie również żądał od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji
innych podmiotów na zasadach określonych w rozdz. V.2. niniejszej SIWZ, przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów i oświadczeń wymienionych w rozdz. VI.5.1)
niniejszej SIWZ.
7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w
art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz
ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
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8.

9.

10.

11.

12.

VIa.

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z
dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia (JEDZ), o którym mowa w rozdz. VI.1. niniejszej SIWZ,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający
wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez
siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,
Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo – wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane
zgodnie z zasadami reprezentacji każdego z partnerów – należy załączyć do oferty.
Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, i Wykonawców występujących wspólnie przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów i oświadczeń wymienionych w rozdz. VI.5.1) niniejszej
SIWZ.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polski.

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. VI.5.1 niniejszej SIWZ:
1) lit. a) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5
pkt 1 ustawy PZP;
2) lit. b)–e) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 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.
2. Dokumenty, o których mowa w rozdz. VIa.1. pkt 1) i pkt 2) lit. b) niniejszej SIWZ, powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w rozdz.
VIa.1. pkt 2) lit. a) niniejszej SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
tego terminu.
3. 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 rozdz. VIa.1 niniejszej
SIWZ, 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.
VII.
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania
się z Wykonawcami.
1.

2.

Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą
przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i
dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku
wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, dla których dopuszczalna jest forma pisemna. W
przypadku porozumiewania się drogą elektroniczną Zamawiający wymaga przesłania podpisanych
dokumentów przez osobę uprawnioną w postaci skanu (plik zapisany w formacie pdf).
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy
określonym w SIWZ.
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3.

Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny
być składane na adres wskazany w rozdziale I.1) niniejszej SIWZ.
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez W ykonawcę drogą
elektroniczną winny być kierowane na adres wskazany w rozdziale I.1. niniejszej SIWZ.
5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub
w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich
otrzymania.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak
nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści
SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający
zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w
rozdz. VII. 7 niniejszej SIWZ.
9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Pan Henryk Sitkowski tel. 48 618 36 18.
VIII.
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Wymagania dotyczące wadium.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości:
40 000,00 zł. (slownie: czterdzieści tysięcy złotych).
Wadium obejmuje okres związania ofertą.
Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym,
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz.
359).
Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Gminy Wierzbica
Nr 0 2 9 1 3 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 9 1 9 2 0 0 0 0 0 6 0 , z dopiskiem na przelewie: nazwy jednostki
prowadzącej postępowanie oraz nazwy postępowania.
Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku
bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII.4 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu
składania ofert.
Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;
2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został załączony do oferty.
Wnoszona gwarancja lub poręczenie musi mieć charakter samoistny, nieodwołalny i bezwarunkowy
(płatny na pierwsze żądanie) i musi obejmować cały okres związania ofertą i zawierać w swojej treści
postanowienia wynikające z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy PZP, tj. Zamawiający zatrzymuje wadium
wraz z odsetkami jeżeli:
a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z
przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w
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8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.

IX.

art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o
której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej
przez wykonawcę jako najkorzystniejszej,
b) Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet
zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy PZP.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie art. 46 ust.1 PZP, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego.
Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
Termin związania ofertą.

1.

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym
że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić
się do W ykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy
jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres
związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
X.

Opis sposobu przygotowywania ofert.

1.

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ;
2) oświadczenia JEDZ wymienione w rozdziale VI.1-4 niniejszej SIWZ oraz pełnomocnictwo - w
przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik;
3) dowód wniesienia wadium;
4) zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania W ykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia wraz z dokumentami określonymi w rozdz. V.3.1) lit. a) – c) niniejszej
SIWZ
2. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa:
a) w rozdz. X.1 niniejszej SIWZ w pkt 1); w pkt 2) - w przypadku pełnomocnictwa może być złożone
w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie; w pkt 3) - w przypadku złożenia wadium w
innej formie niż pieniężna oraz w pkt 4)
– muszą być złożone w oryginale;
b) w rozdz. VI.5.1) – w przypadku oświadczeń muszą być złożone w oryginale, w przypadku
dokumentów mogą być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej „za zgodność z
oryginałem”.
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3.

Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą
i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania W ykonawcy na
zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
4. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez
osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty
dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
7. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta
wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając
jej samoistną dekompletację).
10. Poprawki lub zmiany w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą
ofertę.
11. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący
sposób:
firma i siedziba Wykonawca
nr tel., faxu i adres e’mail
Gmina Wierzbica
Ul. Kościuszki 73
26-680 Wierzbica
Oferta na: „Dostawę

oleju opałowego lekkiego.”
z dopiskiem: "nie otwierać przed …………….. r. godz. …………..".

12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w
postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z
wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli
Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
13. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”,
lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego
wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie
oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
14. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie
z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
15. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy W ykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90
ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo
zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za
skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże,
iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
16. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak
składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone
„ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po
stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
17. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek
z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej
kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi
ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
18. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP
10

zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące
treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie
przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji
warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.
XI.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

XII.
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego;
Urząd Gminy w Wierzbicy,i
ul. Kościuszki 73
26-680 Wierzbica
pokój nr 18
00
w terminie do dnia 04.08.2017 r., do godziny 10 i zaadresować zgodnie z opisem
przedstawionym w rozdziale X SIWZ.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty
do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XI. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona Wykonawcy
zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kościuszki 73 w Wierzbicy, Sala
15
Konferencyjna w dniu składania ofert, o godzinie 10 .
Otwarcie ofert jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.poczta-polska.pl informacje
dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów W ykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach.
Opis sposobu obliczania ceny.
Cena oferty, służąca do porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie wyliczona
przez Wykonawcę z uwzględnieniem:
3
a) ceny jednostkowej netto zaproponowanej przez Wykonawcę za 1 m oleju opałowego w PLN
w dniu 01.08.2017 r.
b) należnego podatku VAT.
c) ceny jednostkowej brutto za 1 m 3 oleju.
Cenę oferty należy obliczyć na podstawie dostarczonych przez Zamawiającego informacji, zawartych w
niniejszej SIWZ oraz załącznikach do niej, w szczególności określonych w „Formularzu ofertowym” zał. 1 do SIWZ, zgodnie z zasadami wskazanymi w tym formularzu.
Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada
zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej
SIWZ.
Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w
walutach obcych.
W przypadku omyłek w obliczeniu ceny Zamawiający poprawia omyłki i za podstawę przyjmie ilość
jednostek miary i wskazaną przez W ykonawcę cenę jednostkową.
Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy.

XIII.
Badanie i ocena ofert, opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów oraz procedura odwrócona.
1.

Zamawiający poprawia w ofercie:
a/ oczywiste omyłki pisarskie,
b/ oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
c/ inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
2. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
3.

jest niezgodna z ustawą;
jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem
rozdz. XIII. 1. c/ niniejszej SIWZ,
jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
zawiera błędy w obliczeniu ceny;
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
omyłki, o której mowa w rozdz. XIII. 1. c/ niniejszej SIWZ;
Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania
ofertą;
wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy;
jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa,
a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;
jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Zamawiający dokonuje oceny oferty jako najkorzystniejszej wyznaczając kryteria:

3.1 Kryteria wyboru:
a) Cena oferty – 60 % = 60 pkt.
Wzór do obliczenia punktowego:
Oferta z najniższą ceną x 90 %_ = Ilość punktów.
Cena ocenianej oferty
b)Czas dostawy o chwili powiadomienia;
do 16 godz. – 40 pkt
do 24 godz. - 30 pkt
powyżej 24 godz. – 0 pkt

4.

5.

6.

3.2 Punktacja przyznawana ofertom w kryterium będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
3.3 Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa W ykonawców, którzy złożyli te oferty do
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych (art. 91 ust. 5 ustawy
PZP).
W związku z zastosowaniem tzw. procedury odwróconej, po dokonaniu oceny ofert zgodnie z opisem
w rozdz. XIII niniejszej SIWZ, Zamawiający zbada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej
oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, wzywając tego
Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
PZP, tj. dokumentów i oświadczeń wskazanych w rozdz. VI. 4.1) do 3) niniejszej SIWZ. Jeżeli
Wykonawca, o którym mowa w zdaniu powyżej, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może
zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu W ykonawca,
który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryterium wyboru.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

XIV. Wybór najkorzystniejszej oferty.
1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli
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są miejscami wykonywania działalności W ykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom,
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
4) unieważnieniu postępowania
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy PZP, informacja, o której mowa w rozdz. XIV.1.2)
niniejszej SIWZ, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez W ykonawcę,
Zamawiający uznał za niewystarczające.
3.

Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w rozdz. XIV.1.1) i 4) niniejszej SIWZ na stronie
internetowej.
4. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w rozdz. XIV. niniejszej SIWZ, jeżeli ich
ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.
XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1.

2.

3.
4.
5.

6.

Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać
z dokumentów załączonych do oferty.
W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność
za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji
przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy
konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od
zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,
bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa
w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.
Warunkiem, koniecznym ze strony Wykonawcy, do zawarcia umowy będzie dostarczenie
Zamawiającemu przed zawarciem umowy dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy zgodnie z rozdz. XVI. SIWZ

XVI.

Warunki umowy na wykonanie zamówienia.

Szczegółowe warunki umowy określa Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy.

XVII.Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty oraz

określenie warunków zmian.
1. Jeżeli w toku realizacji dostaw wystąpi konieczność wykonania dostaw dodatkowych,
lub nieprzewidzianych, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi
w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie przekracza uprawnień Zamawiającego z
mocy Prawa Zamówień Publicznych, Wykonawca zobowiązany jest wykonać w przypadku ich zlecenia
przy zachowaniu tej samej ceny..
2. Dostawy dodatkowe, o których mowa w ust. 1 winny być zatwierdzone przez Zamawiającego.
3. Jeżeli konieczność dostaw dodatkowych wynika lub jest następstwem błędów lub zaniedbań
Wykonawcy, dostawy takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia –
w terminach wynikających z umowy.
4. Zmiana ceny oleju opałowego może nastąpić tylko w przypadku zmiany ceny
u producenta i tylko w takiej wysokości w jakiej nastąpiły te zmiany, potwierdzone stosownym
dokumentem producenta.
5. Każdorazowa zmiana ceny wymaga formy pisemnej w postaci stosownego aneksu do
umowy.
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XVIII.
1.

2.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla
postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy PZP.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.
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