ZAMAWIAJĄCY:
Publiczne Gimnazjum
im. św. Stanisława Kostki
w Przysusze
ul. Warszawska 45
26-400 Przysucha
Tel: 486752585
e-mail: gimnazjum@pgprzysucha.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na:
„Zakup, dostawę i wyładunek oleju opałowego do kotłowni Publicznego
Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Przysusze ul. Warszawska 45
w roku 2014.
Kod CPV 09135100 - 5 – olej opałowy
o wartości szacunkowej: powyżej 30 000 Euro nie przekraczającej kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych
/j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm./

Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
Termin składania ofert: 17 grudnia 2014 r. godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 17 grudnia 2014 r. godz. 12:15
Wykaz dokumentów przetargowych.
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – 13 stron .
2. Formularz oferty – 3 strony.
3. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. Nr 1
do formularz oferty – 1 strona.
4. Oświadczenie wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego – zał. Nr 2 do formularza oferty – 2 strony.
5. Oświadczenie – zał. Nr 3 do formularza oferty – 1 strona.
6. Projekt umowy – 4 strony.
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I. Zamawiający:
Publiczne Gimnazjum
im. św. Stanisława Kostki w Przysusze
26-400 Przysucha, ul. Warszawska 45
Regon: 671958410
tel. (48) 675 25 85
e-mail: gimnazjum@pgprzysucha.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz.
907 z późn. zm..) zwany dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego.

III. Opis przedmiotu zamówienia:
1.

2.

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i rozładunek oleju opałowego do
kotłowni Publicznego Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Przysusze
w roku
2015.
Olej opałowy powinien spełniać następujące dane techniczne:

Wymagania

Wartość

Jednostka

Gęstość w temperaturze 150C nie wyższa niż
Temperatura zapłonu nie niższa niż
Lepkość kinematyczna w temperaturze 200 C nie niższa niż
Skład frakcyjny:
Do 2500 C destyluje nie więcej niż
Do 3500 destyluje nie mniej niż
Zawartość siarki nie więcej niż
Pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej
nie większa niż
Pozostałość po spopieleniu nie większa niż
Zawartość wody nie większa niż
Całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż
Wartość opałowa nie niższa niż
Temperatura płynięcia nie wyższa niż

0,860
56
6,00

G/ml
0
C
mm2/s

65
85
0,1
0,3

% V/V
% V/V
% m/m
% m/m

0,01
200
24
42,6
-20

% m/m
Mg/kg
Mg/kg
MJ/kg
0
C

3.
4.

Wielkość zamówienia do 55 000 litrów z możliwością zmniejszenia.

Dostawa oleju partiami według zadysponowanych ilości przez zamawiającego, o jakości
potwierdzonej stosownym certyfikatem wystawionym przez producenta lub uprawnioną jednostkę
dołączonym do każdej dostawy.

IV. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert
częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V. Termin wykonania zamówienia:
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01.01.2015 – 31.12. 2015, partiami według potrzeb zamawiającego.

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że
warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą podpisany załącznik
Nr 1 do formularza oferty – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp; załącznik Nr 1 do
formularza oferty;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że
warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą podpisany załącznik
Nr 1 do formularza oferty – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp; załącznik Nr 1 do
formularza oferty;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że
warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą podpisany załącznik
Nr 1 do formularza oferty – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp; załącznik Nr 1 do
formularza oferty;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że
warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą podpisany załącznik
Nr 1 do formularza oferty – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp; załącznik Nr 1 do
formularza oferty;
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Wykonawca na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp może polegać na wiedzy i
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub
zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż 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. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując
je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które
uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
1a) wykonawców, z którymi dany Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę
w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia
publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność,
jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w
okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia
wyniosła co najmniej 5% wartości umowy.
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa
lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
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7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary;
10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za
przestępstwo,
o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od
dnia uprawomocnienia się wyroku;
11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową,
spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawna, których odpowiednio wspólnika,
partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu
zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub
art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców,
którzy:
1) wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania,
lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w
dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu
nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym
udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;;
2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego
postępowania;
3) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków będzie złożenie przez dostawcę oświadczenia o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. (podpisany załącznik Nr 2).
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VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć
wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w
postępowaniu:
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy
mają dostarczyć następujące dokumenty i oświadczenia:
a) podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp; załącznik Nr 1 do formularza oferty.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1)
Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; załącznik Nr 2 do
formularza oferty,
2)
Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu
o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum,
spółka cywilna) dokumenty wymienione w pkt VII. 1. SIWZ składane są wspólnie, natomiast
dokumenty wymienione w pkt VII. 2. SIWZ składa każdy z podmiotów składający wspólną
ofertę
Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 PZP („z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się
również wykonawców, którzy: ……….. 5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z
późn. zm.3), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania
uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.”), albo
informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do formularza oferty

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt. VII. 2. 2) składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty, o których mowa w pkt VII. 2. 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyżej, zastępuje się
je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub
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kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one
opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający
od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (DZ. U. z 2009 r., Nr
226, poz.1817) kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych
podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Poza dokumentami potwierdzającymi spełniania warunków udziału w postępowaniu oferta
powinna również zawierać:
a) Wypełniony formularz oferty (załącznik Nr 1 do SIWZ),
b) W przypadku, gdy wykonawcę w przetargu reprezentuje pełnomocnik oryginał
pełnomocnictwa do działania w imieniu wykonawcy lub notarialnie potwierdzony
odpis takiego pełnomocnictwa
c) wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć oryginał
wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustanowionego jako
Pełnomocnika przez pełnomocnictwa do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
Dokument pełnomocnictwa powinien być dołączony do oferty i zawierać w szczególności
wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Pełnomocnika oraz
zakres jego umocowania. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu
wszystkich Wykonawców ubiegających się osoby uprawnione do składania oświadczeń woli
wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji danego Wykonawcy. Stosowne odpisy z
rejestru lub ewidencji powinny zostać dołączone do oferty.
W celu potwierdzenia, że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez
zamawiającego wykonawca powinien złożyć oświadczenie zawarte w formularzu oferty
stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ.
Zamawiający żąda, aby w formularzu oferty Wykonawca wskazał części zamówienia, których
wykonanie powierzy podwykonawcom.

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.
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Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku o którym mowa
powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja
jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.
W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający
przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych
warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszczają
także na tej stronie.
Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający
zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – jeżeli wartość
zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w
ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej, jeżeli
specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie.

IX. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest pani Agnieszka Walaszczyk –
st. referent tel. (48) 675 25 85, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15.

X. Termin związania z ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
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 wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI. Opis sposobu przygotowania ofert:
1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, trwałą techniką pisarską, pod
rygorem nieważności. Wzór oferty stanowi załącznik Nr 1.
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę i podać
tylko jedną cenę.
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4. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę.
5. Wszystkie zapisane strony oferty muszą być kolejno ponumerowane i parafowane przez
osobę/osoby upoważnione, zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, albo
osoby uprawnione, przy czym umocowanie musi być załączone do oferty oraz złożone w
sposób uniemożliwiający wysunięcie którejkolwiek kartki.
6. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego.
7. Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana do zamawiającego na adres
siedziby zamawiającego:

Publiczne Gimnazjum
im. św. Stanisława Kostki w Przysusze
26-400 Przysucha
ul. Warszawska 45
8. Oznakowanie koperty powinno być następujące:

„Oferta na – ZAKUP, DOSTAWĘ I ROZŁADUNEK OLEJU OPAŁOWEGO
NA ROK 2015”, „nie otwierać przed 17.12.2014 r. godz. 12:00”
XII. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:
Publiczne Gimnazjum im. św Stanisława Kostki w Przysusze
26-400 Przysucha
ul. Warszawska 45
do dnia 17 grudnia 2014 r. do godziny 12.00
2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone bez otwierania.
3. Miejsce otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego:
Publiczne Gimnazjum
im. św. Stanisława Kostki w Przysusze
26-400 Przysucha
ul. Warszawska 45
dnia 17 grudnia 2014r. o godzinie 12.15.
4. Otwarcie kopert jest jawne. Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje:
nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cena brutto realizacji
zamówienia.

XIII. Opis sposobu obliczania ceny:
Jako „bazę cenową” do przetargu przyjmujemy cenę netto 1 l paliwa w temperaturze
referencyjnej + 15 °C u producenta PKN ORLEN S.A. na dzień 10 grudnia 2014 r.
Wszystkie obliczenia cen przyjmujemy z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku
zgodnie z zasadami rachunkowości.
1. Obliczenie ceny jednostkowej.
a/ Cena jednostkowa netto przyjęta do obliczenia ceny ofertowej:
Cj = Cp - W r
gdzie:
Cj – cena jednostkowa netto 1 litra oleju
Cp – cena jednostkowa netto 1 litra oleju producenta - PKN ORLEN na dzień
10 grudnia 2014 r.
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Wr – współczynnik regulujący cenę w okresie umowy
Cj = .................................... - (.....................................)
Cj = .....................................
b/ Współczynnik regulujący cenę:
Wr = Cp(10.12.2014) - Co
gdzie:
Wr – współczynnik regulujący cenę
Cp - cena jednostkowa netto producenta PKN ORLEN na dzień 10.12. 2014 r.
Co – cena jednostkowa netto 1 litra proponowana w ofercie
Wr = ..................... - ............................
Wr = ...................................
Wr jest kwotą stałą, która będzie obowiązywać w okresie związanym podpisaną umową
przy każdorazowej dostawie oleju.
c/ cena jednostkowa brutto:
Cj brutto = Cj + podatek VAT
cena jednostkowa netto Cj - ...............
podatek VAT: stawka ........, wartość ..............................
cena jednostkowa brutto 1 litra ........................
2. Za cenę oferty przyjmuje się łączną wartość oferty brutto (z podatkiem VAT).
Wykonawca obliczy cenę oferty (maksymalną możliwą wartość wynagrodzenia)
poprzez wypełnienie kosztorysu ofertowego.
Wartość oferty = ilość oleju x cena jednostkowa brutto
Wartość oferty = .....................................
3. Cena 1 litra oleju w chwili zakupu w okresie związanym podpisaną umową:
Cj = Cd - W r
gdzie:
Cj – oferowana jednostkowa cena netto paliwa w dniu dostawy (w zaokrągleniu do 2
miejsc po przecinku)
Cd – cena paliwa obowiązująca w dniu dostawy u producenta PKN ORLEN
publikowana na stronie internetowej www.orlen.pl (zaokrąglona do 2 miejsc po
przecinku)
Wr – stały wskaźnik regulacji
Cj = ..................... - (....................)
Cj = ........................
Podatek VAT : stawka ........, wartość ..............................
Cena jednostkowa brutto ............................
Wartość dostawy = cena jednostkowa brutto x ilość
Wartość dostawy = ........................ x ...................
Wartość dostawy = .......................
4. Cenę oleju należy podać przyjmując temperaturę referencyjną oleju + 15°C

XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:
1.

Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się następującym kryterium oceny
ofert:
- cena brutto zamówienia –100%.
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2.

Oferty będą porównywane do najkorzystniejszej ceny /najniższej/ i wyliczane według
wzoru:
cena oferowana najniższa
-------------------------------- x 100%
cena badana

3.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty - w odniesieniu do oferentów, którzy spełnili
podstawowe warunki – zamawiający będzie kierował się najniższą oferowaną ceną z
zachowaniem zasad zawartych w art. 91 pkt 5 i 6 ustawy:
a/ jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny
ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, iż
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców
składających oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert
dodatkowych,
b/ wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach,
4. Cena – będzie to ostateczna kwota oferty brutto podana przez wykonawcę w formularzu
ofertowym /załącznik Nr 1/
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie „Prawo zamówień publicznych” oraz niniejszej
specyfikacji i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium
wyboru.
6. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich oferentów listownie.
Wybranemu Wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy
złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę ( firmę ) albo imię i nazwisko,
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano,
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
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, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie
umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta;
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza
informacje, o
których mowa w ust. 1 pkt 1 ( Pzp) na stronie internetowej oraz
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. Wykonawca, którego oferta – w wyniku oceny i badania ofert - została wybrana jako
najkorzystniejsza, będzie zobowiązany do podpisania umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 2
do SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4. Wzór umowy stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ po upływie terminu składania ofert nie podlega
negocjacjom, a złożenie oferty jest jednoznaczne z pełną akceptację przez Zamawiającego treści tej
umowy.
5. Zamawiajacy zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy
PZP w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty jeżeli
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zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp albo 10 dni – jeżeli
zostało przesłane w inny sposób.
6. Zamawiajacy może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ww.
terminu, jeżeli:
- w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta,
- w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego
wykonawcy.
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego Zamawiajacy może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba , że zachodzą przesłanki, o których mowa w
art. 93 ust. 1 Pzp.
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy
zobowiązany jest do:
a/
przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy wykonawcy),
b/
złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania
pełnomocnictwa, jeżeli taka konieczność zaistnieje.
O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia
równocześnie
wszystkich Wykonawców, którzy:
1. Ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania
przed upływem terminu składania ofert.
2. Złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu
składania ofert – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.( art. 93 ust. 3 Pzp ).
W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek
wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia
o wszczęciu kolejnego
postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot
zamówienia.( art. 93 ust. 5 Pzp ).

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy
albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim
umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach;
1. Wzór umowy na realizację przedmiotowego zadania został przedstawiony jako załącznik nr 2 do
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących zmian:
a) danych teleadresowych w przypadku ich wystąpienia,
b) W przypadku, jeśli w okresie obowiązywania umowy dojdzie do ustawowej zmiany podatku od
towarów i usług (VAT), wówczas Zamawiający dokona stosownej zmiany umowy pod względem
finansowym, związanej bezpośrednio z ustawową zmianą podatku od towarów i usług (VAT);
c) zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku gdy Wykonawca
wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców.
Warunki dokonania zmian:
a. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną
na piśmie, pod rygorem nieważności,
b. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy:
- opisze zaistniałe okoliczności,
- uzasadni, udokumentuje zaistnienie powyższych okoliczności.
c. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być sporządzony na piśmie.
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XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w
toku postępowania o udzielenie zamówienia:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, 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 Prawo Zamówień Publicznych.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę o której mowa
w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Osobom uprawnionym przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy
Prawo Zamówień Publicznych w postaci:
1) Odwołania od niezgodnej z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy wnoszone jest do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w zakresie i formie określonych w art.180 oraz terminach
określonych w art.182 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2) Poinformowania 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 Prawo Zamówień
Publicznych.
2) Skargi do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
Skarga może być wniesiona na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej.

XIX. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XX. Postanowienia końcowe:
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz Kodeks Cywilny.

Przysucha, dnia 08.12. 2014 r.
Dyrektor szkoły
mgr Adam Pałgan
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