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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach”

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego

Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach
Ulica: Kolejarzy 16
Kod Miejscowość: 21-540 Małaszewicze
NIP: 537-16-87-318
REGON 000127226
Tel. 83 375-14-38
Fax. 83 375-14-38
Strona WWW: www.malaszewicze.com
E-mail: zsmal@poczta.fm
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

II.

Tryb udzielenia zamówienia

1.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej „ustawą” i przepisów
wykonawczych, m. in.:
1) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania
wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2477);
2) 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).

2.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień
publicznych.

3.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SIWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych.
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III.

Określenie przedmiotu zamówienia

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV – 09135100-5. - olej opałowy

1. Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:
„Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół
im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach”
2. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni
Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach przy ul. Kolejarzy 16 i internatu
Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach przy ulicy Kolejarzy 14 w okresie od
01.11.2018 r. do 31.10.2019 r. w ilości około 100.000 litrów.
Olej będący przedmiotem zamówienia powinien spełniać wymagania Polskiej Normy
i charakteryzować się następującymi parametrami:
1) wartość opałowa nie niższa niż – 42,6 MJ/kg
2) gęstość w temperaturze 15ºC nie wyższa niż – 860 kg/m3
3) lepkość kinematyczna w temperaturze 20ºC nie większa niż – 6,0 mm2 /s
4) temperatura zapłonu nie niższa niż - 56ºC
5) temperatura płynięcia nie wyższa niż – (-20ºC)
6) Skład frakcyjny
a) do temperatury 250ºC destyluje się nie więcej niż 65% (v/v)
b) do temperatury 350ºC destyluje się nie mniej niż 85% (v/v)
7) pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej nie większa niż 0,3 %
(m/m)
8) zawartość siarki nie więcej niż 0,10% (m/m)
9) zawartość zanieczyszczeń nie większa niż 24mg/kg
10) Zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg
11) Pozostałość po spopieleniu 0,010% (m/m)
Przedmiot zamówienia obejmuje pełny zakres, tj. załadunek na środek transportu, transport
oraz rozładunek w miejscu przeznaczenia.
Dostawa oleju będzie się odbywać transportem Wykonawcy wyposażonym w legalizowany
przyrząd pomiarowy, sukcesywnie w ilościach określonych w zgłoszeniu, na telefoniczne
zawiadomienie o potrzebie dostawy przez Zamawiającego. Wykonawca będzie realizował
przedmiot zamówienia w terminie określonym w ofercie.
Zamawiający zastrzega, że wielkość dostaw oleju opałowego może ulec zmianie,
w zależności od przebiegu panujących warunków atmosferycznych w sezonie grzewczym bez
konsekwencji dla zamawiającego.
Wraz z każdorazową dostawą przedkładane będą świadectwa jakości paliwa, nie później niż
w momencie dostarczenia faktury.

IV. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od 01.11.2018 r. do 31.10.2019 r.
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V.

Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia, o których mowa
w art. 24 ust.5

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
1)
Nie podlegają wykluczeniu;
2)
Spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2.

Warunki udziału w postępowaniu:
1) Warunek dotyczący posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający uzna
warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada koncesję na obrót
paliwami ciekłymi.
2) Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia
szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
3) Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie stawia
szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

3

W przedmiotowym postępowaniu zamawiający wykluczy wykonawcę zgodnie z art. 24
ust 1 pkt 12-23 ustawy.
Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust 5 pzp.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20
ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające
do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne
za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się,
jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony
w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody
przedstawione na podstawie ust. 5.

4
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VI.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

1. Do oferty (załącznik nr 1) każdy wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na
dzień składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca:
1) nie podlega wykluczeniu (załącznik nr 2 do SIWZ);
2) spełnia warunki udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ).
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie
o którym mowa w ust. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
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4

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach”

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim
powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu dotyczące tych
podmiotów zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa
ust. 1.
4. Oświadczenie o którym mowa w ust. 1 wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie
pisemnej wraz z ofertą (załącznik nr 1 do SIWZ)
5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycję treści oświadczenia
zawiera załącznik nr 4 do SIWZ.
6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została
oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym (nie krótszym niż 5 dni) terminie
aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.
7. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania
wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki
udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy
do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne,
do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
8. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy, przewiduje możliwość w pierwszej
kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
9. Na wezwanie zamawiającego wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących
oświadczeń i dokumentów:
1) W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu:
a) Koncesję na obrót paliwami ciekłymi.
2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału
w postępowaniu:
a) Odpisu z właściwego rejestru lub 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 - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
b) Oświadczenia wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu.
3) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 - składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
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zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości.
4) Dokumenty, o których mowa pkt 3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 4 stosuje się odpowiednio.

VII.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z wykonawcami

1. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający
i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli oświadczenia,
wnioski lub zawiadomienia przekazane są faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron
na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
2. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być skierowane na adres:
Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach ul. Kolejarzy 16,
21-540 Małaszewicze
nr faksu - 83 375-14-38
e-mail - zsmal@poczta.fm
przekazane zamawiającemu zgodnie z formą i sposobem postępowania określonym
w ust.1
3. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert
nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienia. Treść zapytań wraz
z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez
wskazania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej.
4. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.
5. Osobą ze strony zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:
Robert Wieczorek – Dyrektor, tel./faks. 83 375-14-38, e-mail: zsmal@poczta.fm , pokój
nr.107 w godzinach od 8.00 do 15.00
VIII. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
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IX. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni licząc od daty upływu terminu
składania ofert.
X. Opis sposobu przygotowania ofert
Przygotowanie oferty:
Oferenci powinni przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
2. Każdy oferent przedłoży tylko jedną ofertę
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
4. Wszystkie strony oferty winny być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do
podpisywania zobowiązań w imieniu oferenta, zgodnie z wypisem z rejestru lub
ewidencji działalności gospodarczej.
5. Wszystkie zmiany w treści oferty winny być parafowane przez osobę lub osoby
uprawnione do podejmowania zobowiązań w imieniu oferenta, zgodnie z wpisem do
rejestru ewidencji działalności gospodarczej.
6. Wszystkie oświadczenia powinny być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do
podejmowania zobowiązań w imieniu oferenta, zgodnie z wpisem z rejestru lub
ewidencji działalności gospodarczej..
7. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do podejmowania
zobowiązań w imieniu oferenta, zgodnie z wypisem z rejestru lub ewidencji działalności
gospodarczej lub osoby upoważnione przez oferenta.
8. Oferta winna być napisana pismem maszynowym lub niezmywalnym atramentem.
Poprawki winny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej.
Cena oferty powinna być podana cyfrowo i słownie.
9. Wszystkie strony oferty powinny być spięte ( zszyte) w sposób trwały zapobiegający
możliwości dekompletacji zawartości oferty.
10. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki
i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
11. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego lub przesłać pocztą w nieprzejrzystej
zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści
oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
12. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na
adres podany w punkcie pierwszym niniejszej SIWZ i opatrzone nazwą, dokładnym
adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:
1.

„Oferta na dostawę oleju opałowego lekkiego
do Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach "
Nie otwierać przed 18.10.2018 r. godz. 10:15
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego
oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
13.

Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną
ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu
zmian lub wycofaniu oferty.
W tym celu wykonawca złoży Zamawiającemu kolejną zamkniętą kopertę tak jak
w punkcie 12 oraz dodatkowo z określeniem „ zmiana" lub „wycofanie".
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Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści
oferty po upływie terminu składania ofert.
15 Tajemnice przedsiębiorstwa.
Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą być
udostępniane, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania
koperty oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”.
Informacje o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy
podać również w formularzu oferty.
14.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć do dnia 18.10.2018 r. do godz.10:00 w:siedzibie zamawiającego,
w pokoju nr 107, lub na podany adres zamawiającego za pośrednictwem poczty lub
kuriera. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data
i godzina wpływu oferty do zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową
czy kurierską. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po
terminie.
2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 18.10.2018 r. o godz. 10:15 w: siedzibie
zamawiającego, w pokoju nr 107.
3. Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa. Bezpośrednio
przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
4. Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością ich wpływu do zamawiającego.
Podczas otwarcia ofert zamawiający podaje nazwy oraz adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofertach.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej:
www.malaszewicze.com informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.
6. Następnie zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy, najpierw dokona oceny ofert,
a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7. Jeżeli wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od
zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia
warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną
spośród pozostałych ofert.
XII. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby obejmowała wszystkie
koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez
Zamawiającego.
2. Wykonawca podaje cenę oferty zgodnie z formularzem ofertowym
3. Ceny należy podać w złotych polskich cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po
Numer sprawy: ZSM.271.5.2018

8

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach”

przecinku, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT i słownie.
4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się
wariantowości cen.
5. Cena winna być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem:
a) cena wyjściowa producenta z dnia 12.10.2018r.
b) cena jednostkowa netto oferowana przez wykonawcę.
c) podatek VAT (prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy
zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz
o podatku akcyzowym)
d) cena jednostkowa brutto oferowana przez wykonawcę.
6. Cena podana przez Wykonawcę może ulec zmianie w trakcie trwania umowy tylko na
skutek niezależnych od Wykonawcy zmian w składnikach tzn. zmiany ceny oleju
opałowego u producenta, ewentualna zmiana przepisów. Pozostałe składniki ceny są
niezmienne. Wszelkie propozycje zmian należy udokumentować i uzgodnić
z Zamawiającym. W ofercie należy określić źródło pochodzenia oleju będącego
przedmiotem dostawy.
7. W przypadku zmiany cen paliw na rynku, cena jednego litra dostarczonego oleju opałowego
ulegnie zmianie o stały procentowy wskaźnik wyliczony na podstawie wzoru:
Cena oferowana
Procentowy wskaźnik = --------------------------------------------------------------- x 100%
Cena u producenta z dnia 12.10.2018r.
8. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia wraz z wszelkimi opłatami koniecznymi do
realizacji tego zamówienia zostanie podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym –
załącznik nr 1 do SIWZ.
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Zamawiający ustala następujące kryteria wyboru i oceny ofert:
1) C - cena - znaczenie - 60 %
2) T – termin płatności - znaczenie - 20 %
3) D – czas dostawy – znaczenie – 20 %
2. Opis kryteriów
1) Kryterium cena
Punkty jakie otrzyma badana oferta w kryterium cena (C) będą liczone w następujący
sposób:
Cena najniższa brutto
C = --------------------------------------- x 60 [pkt.]
Cena oferty badanej brutto
2) Kryterium termin płatności
Punkty jakie otrzyma badana oferta będą liczone w następujący sposób:
a) termin płatności 30 dni – 20 pkt
b) termin płatności 21 dni – 10 pkt
c) termin płatności 14 dni – 0 pkt
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3) Kryterium czas dostawy
Punkty jakie otrzyma badana oferta będą liczone w następujący sposób:
a) Czas dostawy do 48 godzin włącznie od otrzymania zamówienia – 20 pkt
b) Czas dostawy do 72 godzin włącznie od otrzymania zamówienia – 10 pkt
c) Czas dostawy powyżej 72 godzin od otrzymania zamówienia – 0 pkt
Ocenę końcową oferty stanowić będzie suma punktów poszczególnych kryteriów
obliczonych zgodnie z poniższym wzorem C+T+D = końcowa ocena oferty
4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy
najkorzystniejszą ofertę.
5. 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 kryteria wyboru.
6. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert
zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem,
a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa
wykonawców którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
zamawiającego ofert dodatkowych.
3.

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą, który przedstawił
najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ.
2. O wyborze oferty zostaną powiadomieni wszyscy wykonawcy.
3. Informacje o wynikach przetargu zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie
zamawiającego oraz umieszczone na stronie internetowej: www.malaszewicze.com
4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art.
183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów, o których mowa w ust. 4, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia
złożono tylko jedną ofertę.
6. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, należy najpóźniej przed podpisaniem umowy o zamówienie
publiczne przedłożyć zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców.
7. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,
zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umów albo wzory umów,
jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie
zamówienia publicznego na takich warunkach
Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą, stanowi załącznik nr 5 do
SIWZ. W jej treści, która nie podlega negocjacjom podano wszelkie istotne dla
zamawiającego warunki realizacji zamówienia.
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy przysługują 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
niniejszej ustawy.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
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.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego
rodzaju podpisu.
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem
terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.
Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny
sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ,
wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone wyżej wnosi się w terminie 5 dni od
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
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a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o
udzieleniu zamówienia,
b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Biuletynie
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia
otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest
zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając
wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3
dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w
uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia
doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte
na korzyść jednej ze stron.
Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono
wpis. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód
jego uiszczenia dołącza się do odwołania.
Pozostałe informacje na ten temat znajdują się w dziale VI ustawy.
XVIII. Dodatkowe informacje
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielnie zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 7.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Poczta elektroniczna zamawiającego: zsmal@poczta.fm , adres strony internetowej
www.malaszewicze.com
6. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą w walutach
obcych.
7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
9. Zamawiający nie ustanawia obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę
kluczowych czynności zamówienia.
10. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust 4.
XIX. Podwykonawstwo
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego zamierzenia nastąpi
w „Formularzu oferty” (załącznik nr 1 do SIWZ).

Numer sprawy: ZSM.271.5.2018

12

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach”

XX.

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Formularz ofertowy, załącznik Nr 1
2. Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania załącznik Nr 2
3. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik Nr 3
4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej załącznik Nr 4
5. Wzór umowy, załącznik Nr 5

Zatwierdził:
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