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INFORMACJE OGÓLNE 

 

I. Zamawiający  

Dom Pomocy Społecznej w Skrzynnie 

Skrzynno 13 

98-311 Ostrówek 

woj. łódzkie 

Tel. 43 841-50-60  

fax: 43 841-50-60 wew. 14 

e-mail: dpsskrzynno@wp.pl 

adres strony internetowej: http://bip-dps.powiat.wielun.pl 

 

 

II. Tryb Udzielenia zamówienia 

 

2.1. Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami  

art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2010, Nr 113, 

poz.759 z późn. zm.), a także wydanych na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeń 

wykonawczych. 

2.2 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 
 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Ustalenia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia: 

a) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,  

b) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, 

c) Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających,  

d) przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 

 

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5 olej opałowy. 

3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego o parametrach 

jakościowych określonych normą: PN-C-96024, realizowana sukcesywnie, transportem i na 

koszt Wykonawcy do Domu Pomocy Społecznej  w Skrzynnie  w ilości do 60 000 litrów,  

w okresie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, nie mniej niż 40 000 litrów. 

4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dla każdej dostawy oleju 

opałowego świadectwo jakości lub odpowiednie orzeczenie laboratoryjne przedstawiające 

parametry dostarczonego oleju, potwierdzające zgodność parametrów oleju opałowego  

z normą PN-C-96024. 

5. Wielkość dostaw jednorazowo: minimum 4 000 litrów, maksymalnie 9 000 litrów.   

 

 

 

IV. Termin wykonania zamówienia 
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1. Wykonawca będzie realizował zamówienie sukcesywnie w okresie 6 miesięcy od daty 

zawarcia umowy, transportem i na koszt Wykonawcy do Domu Pomocy Społecznej              

w Skrzynnie, w godz. 7:00-15:00.  

2. Terminy i wielkości poszczególnych dostaw będą uzgadniane na podstawie zamówienia 

faksowego.  

 

V. Warunki udziału w postępowaniu 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - działalność prowadzona na potrzeby 

wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania specjalnych uprawnień, w celu 

potwierdzenia spełnienia warunku do oferty należy dołączyć koncesję na obrót paliwami 

ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U.2006.89.625 ze zm.), 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia - w celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia 

Wykonawcy winni udokumentować wykonywanie, w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, przynajmniej dwóch umów na dostawy oleju opałowego o wartości umownej brutto 

nie mniejszej niż 90.000 zł każda umową, odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi 

zamówienia  z podaniem ich wartości, przedmiotu dat wykonania i odbiorców, oraz 

załączeniem dokumentu potwierdzającego, ze te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie,  

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia - Zamawiający nie żąda udokumentowania dysponowania 

odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie żąda udokumentowania sytuacji 

ekonomicznej i finansowej. 

 

 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów 

pozostających w dyspozycji innego podmiotu, niezależnie od charakteru prawnego łączących 

go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić 

Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,  

w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 

zamówienia. 

 

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, podlegać 

będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień 

publicznych. 

3. Ocena spełniania wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie 

w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty  

i oświadczenia na zasadzie spełnia/ nie spełnia. 

4. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą. 

 

 



5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

1) jest niezgodna z ustawą, 

2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3, 

3) jej  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu  przepisów  o  

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

5) została  złożona  przez  Wykonawcę  wykluczonego  z  udziału  w  postępowaniu  o  

udzielenie zamówienia, 

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, 

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

6. O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty Wykonawcy zostaną 

zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie 

zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

VI. Informacje o oświadczeniach i dokumentach 

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 

1) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1, 

2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne 

zgodnie z art. 22 ust. 1 z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2, 

3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków,  

o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem 

wzoru – załącznik nr 3. 

 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

z art. 24 ust. 1 Prawo zamówień publicznych Wykonawca składa następujące dokumenty: 

1) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1  pkt 2 

ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

a w stosunku do osób fizycznych - oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
zawarte jest w treści oświadczenia wymienionego w pkt VI.1 ppkt 3 niniejszej SIWZ. 

Odpis z rejestru może być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność  

z oryginałem przez Wykonawcę. 

3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie do oferty należy 

dołączyć następujący dokument: 

Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem wartości 

przedmiotu, daty wykonania i odbiorcę oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy 

zostały wykonane należycie – załącznik nr 4. 

Wykonawcy winni udokumentować zrealizowanie przynajmniej dwóch dostaw opisanych  

w pkt V.1 ppkt 2 SIWZ. 

 

 

4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym 



przez Zamawiającego należy złożyć świadectwo jakości lub odpowiednie orzeczenie 

laboratoryjne przedstawiające parametry dostarczonego oleju, potwierdzające zgodność 

parametrów oleju opałowego z normą PN-C-96024. 

5. W przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania 

zamówienia pozostających w zasobach innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest 

udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania 

mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 

zamówienia, zgodnie z treścią załącznika nr 5 - „Zobowiązanie innych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonaniu zamówienia”. Brak dokumentu spowoduje wykluczenie Wykonawcy, a jego 

oferta zostanie uznana za odrzuconą. 

6.  Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w ofercie pełnomocnictwo do podpisania oferty,  

o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 

7. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów: 

1) wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby 

uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”, za wyjątkiem 

pełnomocnictwa, które powinno być złożone w formie oryginału lub kserokopii 

poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem, 

2) za zgodność z oryginałem powinna być potwierdzona każda strona kserokopii zawierająca 

jakąkolwiek treść, 

3) Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów, 

4) dokumenty składane w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, 

5) Zamawiający  może  żądać  przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie  poświadczonej  

kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub istnieją 

wątpliwości, co do jej prawdziwości, 

6) oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki,  

o których mowa w SIWZ, 

7) oferta  oraz  wszystkie  wymagane  załączniki  powinny  być  podpisane  przez  

upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie  

z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa, 

9) jeżeli,  oferta i załączniki  zostaną  podpisane  przez  upoważnionego  przedstawiciela  jest  

on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego, 

10) w  przypadku,  gdy  Wykonawca  podpisujący  ofertę,  prowadzi  działalność  

gospodarczą podlegającą wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej, obowiązany jest 

do przedłożenia dokumentu, np. aktualnego zaświadczenia potwierdzonego „za zgodność z 

oryginałem” w celu wykazania uprawnienia do podpisania oferty, o ile to uprawnienie nie 

wynika z innych załączonych do oferty dokumentów,  

11) Wykonawców  obowiązuje  wykorzystanie  załączonych  wzorów  dokumentów – 

załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione,  

a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi 

na wszystkie pytania. Nie dopuszcza się składania alternatywnych, co do treści i formy 

dokumentów, 

12) złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących 

mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania stanowi podstawę do wykluczenia  

z postępowania. 

 

7. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty 



gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne): 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, 

2) jeżeli, oferta  wspólna  złożona  przez  dwóch  lub  więcej  Wykonawców  zostanie  

wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy 

w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, 

przy czym termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji 

zamówienia, 

3) Wykonawcy  ustanawiają  pełnomocnika  do  reprezentowania  ich w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,  

a pełnomocnictwo/ upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie  

z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego 

z Wykonawców powinno być dołączone do oferty, 

4) oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione  

w punktach: 

 a) VI.1 ppkt 2, 3, 

 b) VI.2 ppkt 1,   

dla każdego partnera z osobna, pozostałe składane są wspólnie. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

8. Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: 

1) jeżeli, Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w: 

a) pkt VI.2. ppkt 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 

ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania 

ofert, 

2) jeżeli, w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę                

lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentu, zastępuje się go dokumentem 

zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 

miejsca zamieszkania lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

– wystawionego nie wcześniej niż w terminach określonych pkt 1) lit. a.  

9. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych: 

1) wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zastrzeżonych przez składającego 

ofertę, w terminie nie późniejszym niż wyznaczony termin składania ofert, 

2) wymienione powyżej dokumenty Wykonawca jest zobowiązany wydzielić w wybrany 

przez siebie sposób, zapewniający zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa. Tak 

wydzielonych informacji Zamawiający nie będzie ujawniał, 

3) udostępnianie złożonych ofert możliwe będzie na pisemny wniosek zainteresowanego, po 

dokonaniu przez Zamawiającego analizy, czy oferta ta nie zawiera dokumentów 

zastrzeżonych, niepodlegających udostępnieniu, 

4) Wykonawca nie może zastrzec informacji dokumentów, których jawność wynika z innych 

aktów prawnych, w tym min. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, 

5) zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2003 r. 

Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione 



do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 

przedsiębiorstwa lub inne informacje mające wartość gospodarczą, co do których 

przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

 

 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami  

oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób do porozumiewania się 

z Wykonawcami 

 

1. Wykonawcy mogą kontaktować się z Zamawiającym w sprawach niniejszego 

postępowania w godzinach urzędowania, to znaczy od 7
oo

 do 15
oo

, od poniedziałku do piątku. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie 

pisemnej w języku polskim na adres Zamawiającego.  

3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu nr (43) 841-50-60 wew. 14. 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu 

uważane będą za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed 

upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona zwrotnym faksem. 

4. Wykonawca może  zwrócić  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  niniejszej  

SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt 5. 

5.  Jeżeli,  wniosek  o  wyjaśnienie  treści  SIWZ  wpłynie  do Zamawiającego później, niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez 

rozpoznania. 

6.  Ewentualna  zmiana  terminu   składania   ofert   nie   powoduje   przesunięcia terminu,  

o którym mowa w pkt 5, po upłynięciu, którego Zamawiający może pozostawić wniosek  

o wyjaśnienie treści SIWZ bez rozpoznania. 

7. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Emilia Łaniewska,  

tel. 43 841-50-60 wew.10. 

8. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie SIWZ. 

9. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 

10. Zamawiający nie dopuszcza kontaktowania się z Wykonawcami drogą elektroniczną, tzn. 

e-mailową. 

 

VIII. Wymagania dotyczące wadium 

 

1. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium  

w wysokości 4 000,00 zł . 

2. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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. 

Nr 109, poz. 1158 ze zm.). 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek Zamawiającego  

nr 14 9256 0004 0070 2441 2000 0070 przed terminem otwarcia ofert, z podaniem tytułu 

przelewu „Wadium – przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego dla Domu 

Pomocy Społecznej w Skrzynnie”. 



W terminie otwarcia ofert wadium musi być na koncie Zamawiającego. 

4. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na Dom Pomocy 

Społecznej w Skrzynnie, Skrzynno 13, 98-311 Ostrówek. Oryginał dokumentu należy złożyć 

w opisanej kopercie wraz z ofertą, natomiast potwierdzoną na zgodność z oryginałem 

kserokopię dołączyć do oferty. Oryginalne dokumenty gwarancyjne/poręczenia zostaną 

zdeponowane w kasie Zamawiającego. 

5. Dokument, o którym mowa w pkt VIII.4 winien zawierać zobowiązanie gwaranta do 

bezwarunkowej zapłaty wadium Zamawiającemu w następujących przypadkach: 

1)  

2) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 

zasadach określonych w SIWZ, 

3)  

6. Niespełnienie powyższych wymogów będzie skutkować wykluczeniem Wykonawcy. 

7. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, który wynosi 30 dni 

od upływu terminu składania ofert (przy czym przy obliczaniu terminu uwzględnia się dzień, 

w którym nastąpiło otwarcie ofert). 

8. Zamawiający dokona zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu zgodnie z art. 46 ust.1-4 

ustawy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym – 

Załącznik nr 1. 

9. Zamawiający może zatrzymać wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a-5 

ustawy. 

 

IX. Termin związania ofertą 

 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

 

 

X. Opis sposobu przygotowania ofert 

 

1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. 

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Ofertę należy przygotować w oparciu o formularz stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 

4. Oferta musi być napisana w języku polskim, czytelnie (na maszynie do pisania, 

komputerze lub nieścieralnym atramentem) oraz musi być podpisana przez osobę 

uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. 

5. Oferta oraz wszelkie oświadczenia, formularze i inne dokumenty będące załącznikami do 

oferty, powinny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji zgodnie  

z rejestrem sądowym lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej i zgodnie z wymaganiami ustawowymi. 

6. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w formie elektronicznej. 

7. Dokumenty Wykonawca może złożyć w postaci oryginału lub potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem kserokopii. Potwierdzenia może dokonać jedynie osoba 

uprawniona do reprezentowania Wykonawcy (firmy). 

8. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osobę 

podpisującą ofertę. 



9. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone 

pełnomocnictwo, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do 

reprezentacji tego Wykonawcy. 

10. Wymaga się ponumerowania i parafowania kolejnych stron oferty, a także ich trwałego 

spięcia (zszycia). 

11. Ofertę należy umieścić w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie. Wewnętrzna koperta 

winna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, aby można było ją odesłać w 

przypadku dostarczenia po terminie. Koperta zewnętrzna winna być zaadresowana na 

zamawiającego i opisana: „Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego dla 

Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie”. 

 

 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Dom Pomocy Społecznej  

w Skrzynnie, Skrzynno 13, 98-311 Ostrówek, w Dziale Księgowo-Administracyjnym  

w pokoju nr 2 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.12.2011r. do godz. 

11:00.  
2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę tylko przed terminem 

otwarcia ofert, pod warunkiem, że powiadomi na piśmie Zamawiającego  

o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 

wycofaniu zostanie przygotowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami ust. 2,  

a koperta będzie dodatkowo oznaczona „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu 

przewidzianego na wniesienie odwołania. 

4. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.12.2011r. o godz. 11:15 w siedzibie 

zamawiającego, tj. Dom Pomocy Społecznej w Skrzynnie, Skrzynno 13, 98-311 

Ostrówek, Dział Księgowo-Administracyjny, pokój nr 1. 

5. W trakcie części jawnej Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

realizację niniejszego zamówienia, odczyta nazwy, adresy Wykonawców, których oferty 

są otwierane, a także informacje dotyczące oferowanych przez Wykonawców cen 

zamówienia.  

XII. Sposób obliczania ceny 

 

1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym 

stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. 

2. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z terminowym i prawidłowym 

wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez 

Zamawiającego, odnoszące się do przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie 

wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT. 

3. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszystkie upusty, rabaty 

winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny jednostkowej, tak by wyliczona cena za realizację 

zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego 

przeliczeń itp. działań w celu jej określenia. 

 

4. W kalkulacji cenowej przeznaczonej do wypełnienia przez Wykonawcę w zał. Nr 1 do 

SIWZ, w pkt. 1 należy podać: 

 oferowaną cenę jednostkową za jeden litr oleju opałowego netto w zł, 

 stawka podatku VAT zł, 

 oferowaną cenę jednostkową za jeden litr oleju opałowego brutto zł. 



 

Ustalając jednostkowe ceny ofertowe oferent winien mieć na uwadze ceny jednostkowe 

za 1000 litrów oleju opałowego lekkiego w rafineriach Lotos i Orlen, opublikowane na 

stronach internetowych PKN Orlen S.A. i Grupy LOTOS S.A., obowiązujące w przeddzień 

otwarcia ofert. 

 

 

5. Podane ceny ofertowe zamieszczone w „Formularzu ofertowym” (zał. nr 1 do SIWZ) będą 

podstawą do oceny ofert i kalkulacji jednostkowych cen netto przy realizacji dostaw.  

 

Cena jednostkowa netto za jeden litr oleju opałowego przy kolejnych dostawach wyliczana 

będzie jako wartość iloczynu współczynnika R i średniej ceny hurtowej netto wyliczonej jako 

średnia arytmetyczna obowiązujących w przededniu dostawy, ogłoszonych  na stronie 

internetowej http://www.orlen.pl/PL/DlaBiznesu/HurtoweCenyPaliw/Strony/default.aspx i stronie 

internetowej http://www.lotos.pl/handlowy/ceny_paliw cen jednostkowych lekkiego oleju 

opałowego. Do wyliczenia średniej ceny hurtowej netto będą używane publikowane wskazane 

wyżej ceny.  Średnia cena hurtowa netto wyrażana będzie w zł/l z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku, przy czym zaokrąglenie czynione będzie zgodnie z powszechnie 

obowiązującą zasadą matematyczną: 

a) gdy wartość trzeciej cyfry po przecinku  będzie wynosiła 5 i więcej, wówczas 

drugą cyfrę po przecinku zaokrągla się w górę; 

b) gdy wartość trzeciej cyfry po przecinku będzie mniejsza od 5, wówczas drugiej 

cyfry po przecinku nie zaokrągla się. 

 

Cena jednostkowa netto za jeden litr oleju opałowego przy każdej dostawie wyliczana będzie 

w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z 

powszechnie obowiązującą zasadą matematyczną: 

a) gdy wartość trzeciej cyfry po przecinku  będzie wynosiła 5 i więcej, wówczas 

drugą cyfrę po przecinku zaokrągla się w górę; 

b) gdy wartość trzeciej cyfry po przecinku będzie mniejsza od 5, wówczas drugiej 

cyfry po przecinku nie zaokrągla się. 

 

Współczynnik R zdefiniowany jest jako wartość ilorazu ofertowej jednostkowej ceny za jeden 

litr oleju opałowego netto do średniej ceny hurtowej netto wyliczonej dla cen hurtowych 

paliw obowiązujących i publikowanych na stronach internetowych PKN Orlen S.A. i Grupy 

LOTOS S.A. w przeddzieo otwarcia ofert i wyliczony zostanie z dokładnością do czterech miejsc 

po przecinku zgodnie z powszechnie obowiązującą zasadą matematyczną: 

a) gdy wartość piątej cyfry po przecinku  będzie wynosiła 5 i więcej, wówczas 

czwartą cyfrę po przecinku zaokrągla się w górę; 

b) gdy wartość piątej cyfry po przecinku będzie mniejsza od 5, wówczas czwartej 

cyfry po przecinku nie zaokrągla się. 

 

6. Ceny jednostkowe podane w  ofercie muszą być podane w złotych polskich (PLN) cyfrowo 

i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

 

          XIII. Opis kryteriów wyboru i sposób oceny ofert 

 

 

1. W niniejszym postępowaniu kryterium oceny jest: 

http://www.orlen.pl/PL/DlaBiznesu/HurtoweCenyPaliw/Strony/default.aspx
http://www.lotos.pl/handlowy/ceny_paliw


cena jednostkowa za jeden litr oleju opałowego netto – 100 %   
Najniższa cena otrzyma najwięcej punktów 

Ocena ofert – wybór najkorzystniejszej oferty, zostanie dokonany w oparciu o następujący 

wzór: 

 
                                             Cena oferty z najniżej zaoferowanej ceny jednostkowej netto  

Wartość punktowa ceny  =  --------------------------------------------------------------------------     x  waga ceny (100) 

                                         Cena jednostkowa netto oferty badanej 

 
Zamawiający będzie dokonywał wyliczeo liczby przyznanych punktów z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku zgodnie z powszechnie obowiązującą zasadą matematyczną: 

a) gdy wartość trzeciej cyfry po przecinku  będzie wynosiła 5 i więcej, wówczas 

drugą cyfrę po przecinku zaokrągla się w górę; 

b) gdy wartość trzeciej cyfry po przecinku będzie mniejsza od 5, wówczas drugiej 

cyfry po przecinku nie zaokrągla się. 

 

2.   Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna tę, która uzyska największą ilość punktów. 

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość 

punktów i spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

4. Omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny Zamawiający poprawi na zasadach określonych  

w art. 87 ust.2 ustawy Pzp. 

5. Jeżeli oferta będzie zawierać rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień 

dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

6.  Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert 

jest cena, nie można wybrać oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone 

oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do 

złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach.  

XIV. Informacje o wyniku postępowania i wyborze oferty 

 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego 

ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy 

Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych 

ofert zawierającym punktację przyznaną Wykonawcom.  

2)Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  

i prawne; 

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

4) terminie zawarcia umowy. 

2. Po wyborze oferty Zamawiający nie przewiduje dokonania dodatkowych formalności  

w celu zawarcia umowy. 

 

XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 



Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający nie będzie 

wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XVI. Istotne postanowienia umowy i zawarcie umowy 

 

1. Wykonawca, który wygra przetarg zobowiązany będzie do zawarcia umowy w terminie i 

miejscu określonym przez Zamawiającego. 

2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż: 

1) 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało 

ono przesłane faksem,  

2) 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało 

ono przesłane pisemnie, 

3) w przypadku, gdy w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę, możliwe jest zawarcie 

umowy przed upływem ww. terminów. 

3. Warunki, na których będzie zawarta umowa zostały określone we wzorze umowy, 

stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 

4. Integralną częścią umowy jest oferta złożona przez Wykonawcę. 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy zgodnie z art. 144 ustawy 

Pzp, w przypadku zmiany ceny za olej opałowy w przypadku ustawowej zmiany podatku 

VAT. 

 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

 

1. Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu 

przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w 

uzyskaniu niniejszego zamówienia lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.  

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec: 

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

2) wykluczenia odwołującego się Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenia oferty odwołującego się Wykonawcy. 

3. Odwołanie  wnosi  się  do  Prezesa  Krajowej  Izby Odwoławczej. 

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania. 

4.Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania 

poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności, do której jest 

zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie zgodnie z art. 180 

ust.2 ustawy. 

5. Szczegółowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej określają przepisy zawarte  

w art. 179 - 198g ustawy. 

 

XVIII. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

 

Numer 1 - Formularz ofertowy. 

Numer 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

Numer 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 

Numer 4 - Wykaz wykonanych dostaw. 



Numer 5 - Zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych   

       zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

Numer 6 – Wzór umowy.  

 


