Szydłowiec, dnia 20.08.2018r.
ZEiFO-VIII.26.1.2018

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAKUP
I DOSTAWĘ 100 000 LITRÓW OLEJU OPAŁOWEGO DO SZKÓŁ
W MIEJSCOWOŚCIACH MAJDÓW , SADEK, WYSOKA GMINA SZYDŁOWIEC
W SEZONIE GRZEWCZYM 2018/2019

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla
Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego na:

ZAKUP I DOSTAWĘ 100 000 LITRÓW OLEJU OPAŁOWEGO DO SZKÓŁ
W MIEJSCOWOŚCIACH MAJDÓW, SADEK, WYSOKA GMINA SZYDŁOWIEC
W SEZONIE GRZEWCZYM 2018/2019

SIWZ opracowano na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 29.01.2004r.(Dz. U. 2017r.
1579 ze zm.) oraz jej aktów wykonawczych.
I. ZAMAWIAJĄCY
Zespół Edukacji i Finansów Oświaty
Adres: 26-500 Szydłowiec, ul. Staszica 3a
Tel.: 0 48 617-14-52
Regon: 670889724
NIP: 799-14-42-032
II. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
Postępowanie oznaczone jest znakiem ZEiFO-VIII.26.1.2018
Wykonawcy powinni w kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.
III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest
w trybie przetargu
nieograniczonego, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.).
2. Ogólne ustalenia dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
b) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych lub równoważnych.
c) Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na dodatkowe dostawy w trybie art. 67
ust. 1 pkt 7.
d) Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
e) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
f) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawców w postępowaniu
o zamówienie publiczne.
g) Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
h) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
i) Zamawiający nie prowadzi dialogu technicznego.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIOENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Sukcesywna dostawa i wyładunek oleju opałowego w ilości planowanej 100 000 litrów w sezonie
grzewczym 2018/2019 o parametrach nie gorszych niż:
-

Parametry techniczne oleju opałowego:
zawartość siarki
do 0,1%
wartość opałowa
42,6 MJ/kg
temperatura płynięcia
nie wyższa niż -20oC
zawartość zanieczyszczeń stałych
24 mg/kg
zawartość wody
200 mg/kg
barwa
czerwona

- około 60 000. litrów dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Majdowie,
- około 20 000. litrów dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Sadku,
- około 20 000. litrów dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokiej.
Wszystkie obiekty do których będzie dostarczany opał, znajdują się na terenie Gminy Szydłowiec.
Wspólny Słownik Zamówień:
Główny przedmiot
09.13.51.00-5
1. Ilość oleju opałowego wskazana w SIWZ ma charakter planowy. Faktyczna wielkość dostaw
będzie odpowiednia do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego z opcją - 20% do planowanych
wielkości zamówienia (Zamawiający może dokonać zamówień na łączną ilość do 20 %
mniejszą od planowanej).
2. Wykonawca do każdej dostawy musi załączyć aktualne świadectwo jakości lub równoważny
dokument przedstawiając parametry dostarczanego opału nie gorsze niż określone w pkt. 1.
Przedmiot zamówienia obejmuje również transport asortymentu do miejsca przeznaczenia
oraz wyładunek.
3. Dostarczony olej opałowy musi spełnić wszelkie wymagane przepisami normy jakościowe.
Do każdej partii Wykonawca dołączy odpowiedni dokument potwierdzający jakość
dostarczonego paliwa.
4. Dostawy oleju realizowane będą sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez
zarządców poszczególnych obiektów w terminie wskazanym przez Wykonawcę w ofercie.
5. Dostawy do placówek objętych zamówieniem nie będą łączone, każda placówka zamawia olej
opałowy indywidualnie, zgodnie z aktualnymi potrzebami. Mogą wystąpić sytuacje
zamówienia opału w tym samym czasie przez więcej niż jedną placówkę.
6. Dostawy oleju opałowego realizowane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 15:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Termin wykonania zamówienia
Dostawa oleju opałowego odbywać się będzie sukcesywnie w okresie trwania sezonu grzewczego
2018/2019 (tj. od 30 września 2018r. do 30 kwietnia 2019r.). Miejscem wykonania zamówienia jest
teren Gminy Szydłowiec – miejscowości: Majdów, Sadek, Wysoka.
UWAGA: Za sezon grzewczy uznaje się okres w którym warunki atmosferyczne powodują
konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzania obiektów zgodnie z definicją zawartą w §2

pkt. 20 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 15 stycznia 2007r w sprawie szczegółowych warunków
funkcjonowania sieci ciepłowniczych (Dz. U. z 2007r., nr 16, poz.92).
V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:
a)

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile
wynika to z odrębnych przepisów:,
Warunek zostanie spełniony, jeżeli w złożonych dokumentach i oświadczeniach
Wykonawca jednoznacznie wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności
gospodarczej polegającej na hurtowym albo detalicznym handlu paliwami na podstawie
aktualnej koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (aktualna koncesja
na obrót paliwami ciekłymi udzielona na podstawie ustawy z dnia 10.04.1997r. – Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2012r., poz. 1059 ze zm.)

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli w złożonych dokumentach i oświadczeniach
Wykonawca
złoży
dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności
związanej
z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 100.000 zł. (słownie: sto tysięcy
złotych)
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie.
2. Zamawiający oceni spełnienie tych warunków udziału w postępowaniu na podstawie
złożonych dokumentów i oświadczeń.
3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 lub 5 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych,
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W takim przypadku
Zamawiający żądać będzie dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY
Zamawiający przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy.
1. W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015r. poz. 978 z póź. zm.)
lub którego upadłość ogłoszono z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości
zwarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację

jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe (Dz.
U. z 2015r. poz. 233 z późn. zm).
VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
1. W celu wykazania spełnienia warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ww. ustawy oraz
wykazania braku podstawy do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ww. ustawy
Wykonawcy są zobowiązani do złożenia jako integralnej części oferty niżej wymienionych
dokumentów:

2.

3.
4.
5.
6.

a) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do
wykluczenia: – o treści zgodnej ze wzorem, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej
specyfikacji, zwane dalej oświadczeniem;
b) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – o treści zgodnej ze
wzorem, stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej specyfikacji, zwane dalej
oświadczeniem.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie w jakim powołuje się na
ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także odrębne oświadczenie dla
każdego z tych podmiotów.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia zlecić podwykonawcom, to należy wypełnić
odrębne oświadczenia dla tych podwykonawców.
Powyższe dokumenty muszą potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
brak podstaw wykluczenia, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków
udziału w postępowaniu.
W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego
www.bip.szydlowiec.pl informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy
Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik Nr 4 do specyfikacji.
UWAGA: Wykonawca nienależący do żadnej grupy kapitałowej może przedmiotowe
oświadczenie złożyć razem z ofertą.
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.
W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy, Zamawiający żąda dokumentów z pkt a również
od tych podmiotów.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa w § 2, 5 i 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia w formie elektronicznej pod określonymi
adresami elektronicznymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający
pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazanych przez Wykonawcę oświadczenia lub
dokumenty.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w § 2, 5 i 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r.

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które znajdują się w posiadaniu
Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez
Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia
okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z podanych
oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
7. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty
gospodarcze (Konsorcja/spółki cywilne)
W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Postanowienia dotyczące Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Wykonawcy, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VII 7a składają niżej wymienione
dokumenty wystawione w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzającego, że:
1. Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, oraz oświadczenie o braku podstaw do
wykluczenia.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej 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.
W przypadku wątpliwości co do tej treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących przedłożonego dokumentu.
VIII.

INFORMACJA O SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI.

1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. –
Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną.
2. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub
użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron jest zobowiązana na żądanie drugiej
strony niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji faksem lub drogą
elektroniczną. Dowodem wysłania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem
lub drogą elektroniczną jest potwierdzenie transmisji danych.

3. Korespondencję pisemną należy kierować na adres: Zespół Edukacji i Finansów Oświaty26-500
Szydłowiec, ul. Staszica 3a.
4. Korespondencję w formie faksowej należy kierować na numer faksu: 48 617 14 52, a przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej na adres: zeifo@szydlowiec.pl
5. Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu “Oferta” numer faksu lub adres e-mail, na
który zamawiający będzie mógł kierować korespondencję w formie faksowej lub przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej. W przypadku zaniechania tego obowiązku Zamawiający
żąda, aby Wykonawca niezwłoczne po złożeniu oferty przekazał Zamwiającemu oświadczenie,
w którym poda numer faksu lub adres e-mail. W sytuacji awarii (zmiany itp.) Wykonawca
zobowiązany jest niezwłocznie podać zastępczy numer faksu lub adres e-mail, na który
Zamawiający będzie mógł kierować korespodencję w formie faksowej lub przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.
6. Do bezpośrednich kontaktów z oferentami upoważniony jest pracownik: Pani Izabela
Krzewińska; tel./ faks 48 617-14-52 wew. 33; e-mail: zeifo@szydlowiec.pl
Informacji udziela w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-14:00.
7. Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców w celu
wyjaśnienia treści SIWZ.
8. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich
wątpliwości związanych z treścią niniejszej SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty,
kierując swoje zapytania (pocztą elektroniczną) na adres: zeifo@szydlowiec.pl w postaci
dokumentów tekstowych. Treść zapytań i odpowiedzi Zamawiający przekaże wszystkim
Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ, oraz udostępni je na stronie internetowej
www.bip.szydlowiec.pl - bez ujawniania źródła zapytania.
9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek
bez rozpoznania.
IX. Wadium
Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.
X. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
1. Wymogi formalne
1) Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie
z niniejszą SIWZ na formularzu o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr
1 do niniejszej specyfikacji.
2) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty
wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
3) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i musi spełniać następujące wymogi:
a) musi być sporządzona w formie pisemnej, napisana na maszynie do pisania, komputerze
lub ręcznie długopisem lub piórem, pismem drukowanym,
b) formularz oferty i wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do
reprezentowania wykonawcy z podaniem imienia i nazwiska osoby podpisującej,
c) wszelkie poprawki, zmiany (również przy użyciu korektora) muszą być parafowane przez
Wykonawcę,
d) treść wszystkich załączników musi być zgodna z treścią wzorów stanowiących załączniki
do SIWZ,

4)
5)
6)

7)

e) oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r.
w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów na
których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a
ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
Dokumenty, o których mowa w ww. rozporządzeniu inne niż oświadczenia, o których
mowa w § 14 ust. 1 ww. rozporządzenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot
na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca w zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej.
Załączone dokumenty winny być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy.
f) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego posiadania uprawnień do prowadzenia
działalności Zamawiający żąda od Wykonawcy koncesji na obrót paliwami ciekłymi, co najmniej w
zakresie oleju opałowego.
W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający żąda od Wykonawcy dokumentu odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną
100.000 złotych (słownie: sto tysięcy złotych).
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu
Zamawiający żąda aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Zgodnie art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie
internetowej Zamawiającego www.bip.szydlowiec.pl informacji z otwarcia ofert, o której mowa
w art. 86 ust 5 ustawy Wykonawca zobowiązany jest przekazać 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. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy stanowi załącznik Nr 4
do specyfikacji.
UWAGA: Wykonawca nienależący do żadnej grupy kapitałowej może przedmiotowe
oświadczenie złożyć razem z ofertą.

XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1) Ofertę wraz z wszystkimi załącznikami należy złożyć w dwóch nieprzeźroczystych, zamkniętych
kopertach, uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty bez uszkodzenia
opakowania przed upływem terminu otwarcia ofert. Wewnętrzna koperta winna być opatrzona
nazwą „Oferta – Zakup i dostawa oleju opałowego do budynków szkół w miejscowościach
Majdów, Sadek, Wysoka Gmina Szydłowiec w sezonie grzewczym 2018/2019”
2) Koperta zewnętrzna musi być oznakowana jako „Oferta” i opatrzona nazwą przedmiotu
zamówienia:
3) „OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP I DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO DO SZKÓŁ

W MIEJSCOWOŚCIACH MAJDÓW, SADEK, WYSOKA GMINA SZYDŁOWIEC W SEZONIE GRZEWCZYM
2018/2019.”
Nie otwierać przed dniem 28 - 08 - 2018r. do godziny 9:15
4) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Zespół Edukacji i Finansów Oświaty
26-500 Szydłowiec, ul. Staszica 3a (SEKRETARIAT)
UWAGA: dla ofert przesłanych pocztą liczy się data otrzymania przesyłki (nie nadania)
5)

Oferty należy złożyć do dnia 28 - 08 - 2018r. do godz. 9:00

6) Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu
przewidzianego na wniesienie odwołania.
7) Oferta składana przez Wykonawcę powinna być spięta ponadto spięta w sposób
umożliwiający jej wpięcie do segregatora.
8) Oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu konkurencji, jeżeli Wykonawca składając ofertę
zastrzegł w odniesieniu do ty informacji, że nie mogą być one udostępnione.
9) Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
10) Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Zespole Edukacji i Finansów
Oświaty, 26-500 Szydłowiec, ul. Staszica 3a - w dniu 28 - 08 - 2018r. o godz. 9:15
11) Podczas otwarcia ofert zostaną ogłoszone nazwy i adresy Wykonawców, i ceny ofert.
XII. Opis sposobu obliczania ceny oferty
1. W ofercie muszą być wskazane: cena producenta pomniejszona o rabat i marża za 1 litr. Podana
w ofercie cena producenta pomniejszona o rabat winna być udokumentowana właściwą dla
producenta stroną internetową Grupy ORLEN lub Grupy LOTOS potwierdzającą cenę 1 litra oleju
opałowego z dnia 26 – 08 - 2018r.
2. Cena 1 litra będzie stanowiła sumę ceny netto jednego litra oleju opałowego producenta
pomniejszoną o rabat i powiększoną o marżę Wykonawcy i 23% VAT.
3. Rabat, o którym mowa powyżej należy określić konkretną kwotą w złotych.
4. Marżę, o której mowa powyżej należy określić konkretną kwotą w złotych.
5. Podana w ofercie cena uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, które
będzie musiał ponieść Zamawiający przy zakupie oleju, w tym wszystkie opłaty i podatki oraz koszty
transportu do miejsca dostawy wraz z wyładunkiem.
6. Oferta nie może zawierać zapisów typu „cena do negocjacji lub „cena obowiązuje pod
warunkiem…”
7. Marża i rabat pozostaną niezmienne przez cały okres realizacji zamówienia. Zmianie może
podlegać cena netto jednego litra opałowego producenta odpowiednio do ceny aktualnej ogłoszonej
na stronie internetowej producenta w dniu rzeczywistej dostawy.
8. Cena ulega zmniejszeniu lub zwiększeniu odpowiednio do zmniejszania lub zwiększania ceny
producenta w dniu rzeczywistej dostawy.
9. Dostawca każdorazowo ma obowiązek udokumentować wysokość ceny producenta w dniu
rzeczywistej dostawy.
10. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, sposób powszechnie używany
i jednoznacznie wskazujący na oferowaną cenę, do dwóch miejsc po przecinku.
11. Zamawiający poprawi ewentualne omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 87 ust 1
pkt. 2 ustawy.

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
1. Kryteria wyboru:
Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:



A – cena oferty – 96 %
B – termin płatności faktury VAT – 4%

2. Opis sposobu oceny ofert:
1) W przypadku kryterium „cena”, ocena punktowa ofert dokonana zostanie zgodnie z formułą:
C min
C = ------------- x 100 x 60%
Cx
gdzie:
C – liczba punktów,
C min – najniższa cena brutto,
Cx – cena oferty badanej.
- maksymalna ilość punktów jaką oferta może uzyskać wynosi 96,00.
W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty.
2) W przypadku kryterium „termin płatności faktury VAT”, wysokość przyznanych punktów
będzie zależała od liczby dni od daty otrzymania faktury VAT w czasie których Zamawiający
będzie zobowiązany do jej zapłaty.
Termin płatności faktury
VAT

7 dni
14 dni
30 dni

Ilość punktów możliwa
do uzyskania
0

2
4

3) Dokonując ostatecznej oceny danej oferty, Zamawiający zsumuje oceny cząstkowe uzyskane
przez tę ofertę dla kryterium „cena” oraz „wartość opałowa oleju” wg następującego wzoru:
Ocena ostateczna badanej oferty
= ilość punktów „cena” + ilość punktów „termin płatności faktury VAT”
4) Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą łączną ilość
punktów.
5) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby zapłacić zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Najpóźniej do dnia podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty
regulujące współpracę podmiotów występujących wspólnie, potwierdzające zawarcie konsorcjum/
spółki cywilnej, podpisane przez wszystkich partnerów (np. kopia zawartej umowy, porozumienia) –
w przypadku gdy jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez podmioty występujące
wspólnie.
XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY.
Istotne postanowienia umowy zawarte są we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 5 do
niniejszej specyfikacji. Postanowienia umowy nie podlegają negocjacjom.
XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH W TOKU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1.Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – Prawo Zamówień
Publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z póź. zm) oraz ustawy z dnia 23
kwietnia 1964r – Kodeks cywilny.
XVIII. KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw
95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r. str. 1),
dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Zespół Edukacji i Finansów
Oświaty w Szydłowcu jest Dyrektor Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu, 26500 Szydłowiec, ul. Staszica 3a;
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Edukacji i Finansów Oświaty
w Szydłowcu, 26-500 Szydłowiec, ul. Staszica 3a, jest Pani Ilona Głogowska – Kowalczyk,
e-mail: kancelaria.odo@gmail.com
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO art. 21
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup
i dostawa 100 000 litrów oleju opałowego do szkół w miejscowościach Majdów, Sadek,
Wysoka gmina Szydłowiec w sezonie grzewczym 2018/2019”, prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego oraz w związku z realizacją w/w zadania;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku- Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz 1579 i 2018), dalej
„ustawa Pzp”.
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy 1 Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

f) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
h) Posiada Pani/Pan na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących:
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przewarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
i)

nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO

XIX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z póź. zm) oraz przepisy –
Kodeksu cywilnego.
Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:
1) Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty
2) Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy – Prawo
Zamówień Publicznych dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
3) Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy – Prawo
Zamówień Publicznych dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
4) Załącznik nr 4 do SIWZ – OŚWIADCZENIE o przynależności / braku przynależności *do grupy
kapitałowej
5) Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy
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