Znak: Or.SO. 2718.3.2016

ZAMAWIAJĄCY:
GMINA CIELĄDZ
Cielądz 59
96-214 Cielądz

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA P.N. :

„Dostawa oleju lekkiego na potrzeby ogrzewania budynków Urzędu Gminy
w Cielądzu, Szkoły Podstawowej w Sierzchowach oraz zespołu Szkół w
Cielądzu w ilości 150.000 dm3”

Opracowanie :
W imieniu Komisji Przetargowej

Konrad Grzejszczak

Zatwierdził:

Wójt Gminy Cielądz- Paweł Królak
(podpis osoby upoważnionej)

1

Cielądz, dnia 25.08.2016 r.
Strony 1-20

1. Nazwa i adres Zamawiającego
GMINA Cielądz
96-214 Cielądz
Cielądz 59
e-mail: urzad@cieladz.pl
zwana dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego pn:

„Dostawa oleju lekkiego na potrzeby ogrzewania budynków Urzędu Gminy
w Cielądzu, Szkoły Podstawowej w Sierzchowach oraz zespołu Szkół
w Cielądzu w ilości około 150.000 dm3”
2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
(tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn.zm.) zwanej dalej „ustawą” oraz
w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy - kodeks cywilny.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39
ustawy.

3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1.Przedmiotem zamówienia jest:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego zgodnie z normą PN-C99024:2001 na potrzeby ogrzewania budynków Urzędu Gminy w Cielądzu, Szkoły
Podstawowej w Sierzchowach oraz Zespołu Szkół w Cielądzu w ilości 150.000 dm 3 o
parametrach:
Parametr

Jednostka

Gęstość w temperaturze 15 st. C

wartości

kg/m3

min.-

max. 860

do temperatury 250 st. C destyluje

%(V/V)

min. -

max. 65

do temperatury 350 st. C destyluje

%(V/V)

min. 85

max. -

Temperatura zapłonu

st. C

min. 56

max. -

Lepkość kinematyczna w temperaturze 20 st. C

mm2/s

min. -

max. 6

Temperatura płynięcia

st. C

min. -

max. -20

Skład frakcyjny
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Pozostałość po koksowaniu (z 10% pozostałości
destylacyjnej)

%(m/m)

min. -

max. 0,3

Zawartość siarki

%(m/m)

min. -

max. 0,1

Zawartość wody

mg/kg

min. -

max. 200

Zawartość zanieczyszczeń stałych

mg/kg

min. -

max. 24

Pozostałość po spopielaniu

%(m/m)

min. -

max. 0,01

Wartość opałowa (kaloryczność)

MJ/kg

min. 42,6

max. -

Zawartość znacznika SY 124

mg/l

min. 6

max. 9

Zawartość barwnika S Red 19

mg/l

min. 6,3

max. -

Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie w dostawach, których wielkość
uzależnią bieżące potrzeby Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że wskazane ilości
oleju opałowego są wartościami szacunkowymi i zamówienie mniejszych lub większych ilości
w okresie realizacji umowy nie spowoduje żadnych negatywnych konsekwencji w stosunku
do Zamawiającego.
3.2.Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
09135100-5 olej opałowy
3.3.Opis przedmiotu zamówienia:
1. Dostawy oleju opałowego lekkiego realizowane będą sukcesywnie na podstawie
zamówień Zamawiającego w terminie do 48 godzin od daty zgłoszenia zamówienia, które
nastąpi w postaci e-mail , Fax bądź telefonicznie.
2. Wykonawca dołączy atest przy każdej dostawie.
3. Dostarczane ilości oleju opałowego będą fakturowane według zakupu w temperaturze
referencyjnej 15oC zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym - Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz.
626, z późn. zm.
4. Zakup oleju dokonywany będzie w aktualnych cenach producenta z uwzględnieniem
marży/upustu Wykonawcy. Potwierdzeniem ceny będzie wydruk ze strony internetowej
producenta. Wykonawca określi procentową marżę lub upust od ceny producenta.
Marża/upust będzie niezmienna/y w trakcie realizacji umowy.
5. Dla postępowania przetargowego należy podać cenę z dnia 25.08.2016
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
7. W celu zrealizowania dostaw oleju opałowego do kotłowni olejowych konieczny jest
środek transportowy wyposażony w pompę i legalizowane urządzenie mierzące ilość
wlanego paliwa do zbiorników.

4. Termin wykonania zamówienia
4.1.Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia – do dnia 30 czerwca 2018 r.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny spełniania tych warunków
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5.1.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów - Wykonawca spełnia warunek jeżeli posiada koncesję
na obrót paliwami ciekłymi, co najmniej w zakresie oleju opałowego,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Wykonawca spełnia warunek jeżeli posiada
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę
gwarancyjną minimum 300.000 złotych,
c) zdolności technicznej - Wykonawca spełnia warunek jeżeli posiada co najmniej
dwa środki transportu (autocysterny), w tym jedną wyposażoną w pompę i legalizowane
urządzenie pomiarowe do nalewu oleju opałowego do zbiorników kotłowni olejowych,
d) zdolności zawodowej – Wykonawca spełnia warunek jeżeli zrealizował w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzy dostawy o wartości nie mniejszej
niż 300.000 zł netto każda oraz załączy dowody określające, że te dostawy zostały
wykonane należycie.
5.2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ
na realizację zamówienia.
5.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych. 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.

5.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu
o dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu, metodą
warunku granicznego – spełnia/nie spełnia.
5.3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
5.4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5a. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania w przypadkach określonych w art.
24 ust.1, pkt 12-23 ustawy pzp.

5b. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę z postępowania w przypadkach określonych
w art. 24 ust. 5 ustawy pzp:
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
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ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł
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 2003 r. - Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do
reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2A
- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę
koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło
do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie
wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000
złotych;
6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym
mowa w pkt 5;
7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów
o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż
3000 złotych;
8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15,
chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu
6.1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ . Informacje zawarte
w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
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6.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie,
o którym mowa w rozdz. 6.1 niniejszej SIWZ 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.
6.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. 6.1
niniejszej SIWZ.
6.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się
na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych
podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. 6.1 niniejszej SIWZ.
6.5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może wezwać wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, 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 pzp.:
a) wykazu dostaw zgodnie z załącznikiem nr 3 d SIWZ,
b) kserokopii polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na
sumę gwarancyjną minimum 300.000 złotych,
c) kserokopii koncesji na obrót paliwami ciekłymi, co najmniej w zakresie oleju opałowego,
d) 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 pzp,
6.6. Inne wymagane przez Zamawiającego dokumenty/oświadczenia:
a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ,
b) jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego
(ewidencyjnego), wymaga się złożenia pełnomocnictwa w formie oryginału lub potwierdzonej
notarialnie kopii, wskazującego osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy
c) potwierdzenie wpłaty wadium.
6.7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6.8. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r. poz.
1126).
6.9. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. 6.1. niniejszej
SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 ustawy pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą skazane przez
Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia,
poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta
Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
6.10. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej mają zastosowanie przepisy zawarte w § 7 ust. 1 rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać
Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r. poz.
1126).
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1.W związku z powyższym, zamiast dokumentów, o których mowa w SIWZ 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.
2. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. 1., zastępuje
się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby
uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio
kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub przed notariuszem.

6.4. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:
1) Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii
potwierdzonych za zgodność przez wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania
oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".
2) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez wykonawcę.
3) W przypadku ustanowienia przez wykonawcę pełnomocnika, pełnomocnictwo musi być
złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.
6.5.Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne dokonana zostanie
na podstawie złożonych przez wykonawców oświadczeń metodą warunku granicznego –
spełnia/nie spełnia.

7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów,
a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
z Wykonawcami
7.1 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie.
Pytania do Zamawiającego należy kierować pisemnie na adres:
Urząd Gminy w Cielądzu, 96-214 Cielądz, Cielądz 59
Zamawiający dopuszcza inną formę komunikacji - faksem: nr faksu 46 815-23-52.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem, każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
W sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania nie udziela się żadnych
ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do
Zamawiającego pytania.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udziela odpowiedzi zgodnie z art. 38 ust.1
ustawy Prawo zamówień publicznych pytającemu oraz wszystkim Wykonawcom, którym
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia i zamieszcza je na stronie
internetowej http://bip.cieladz.pl/,
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia
oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej: http://bip.cieladz.pl/.
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7.2 Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak
również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień
Publicznych „ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień
Publicznych", przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na
wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a
ust. 1 lub 2 ustawy.
Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie
ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych” Zamawiający zamieści
informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej.
7.3 Upoważnioną osobą ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami
jest: Konrad Grzejszczak , tel. 46 815-24-29 (poniedziałek-piątek w godz. 8:00 do 16:00).
7.4 Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
7.5.Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekaże w terminie 3 dni SIWZ.

8. Wymagania dotyczące wadium
8.1.Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości 9.000,00 zł.
8.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
z 2007r. Nr 42, poz. 275)
8.3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej 94 9291 0001 0064 5126 2000 0430 z dopiskiem na
blankiecie przelewu, jakiego postępowania dotyczy. Kserokopię dowodu przelewu
potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.
8.4. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielonego przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości, - w formie oryginału Wykonawca składa razem z ofertą.
8.5. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy
Prawo zamówień publicznych, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego
w terminie związania ofertą.
8.6. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
8.7. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie
się na rachunku bankowym Zamawiającego.
8.8. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego
oferta zostanie odrzucona.
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8.9. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium zgodnie z art.46 ustawy pzp.
8.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art.26 ust. 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5,
lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na
poprawienie oczywistej omyłki, o której mowa a art.87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

9. Termin związania ofertą
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym
Zamawiającego.

10. Opis sposobu przygotowywania ofert
10.1 Przygotowanie oferty.
1)Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem
czytelnym.
2)Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia, wykazy składane wraz z ofertą przez
Wykonawcę - wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie
gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
3)Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
4)Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
Zamawiającego wzorami (załącznikami do SIWZ), zawierać informacje i dane określone
w tych dokumentach. Zamawiający dopuszcza zastąpienie formularzy załączonych do SIWZ,
przeznaczonych do sporządzenia przez Wykonawcę dokumentów wchodzących w skład
oferty, ich odpowiednikami opracowanymi przez Wykonawcę, pod warunkiem
niedokonywania w nich żadnych zmian w treści poszczególnych pozycji, kolumn i wierszy
w stosunku do formularzy załączonych do SIWZ. 6)Poprawki w ofercie muszą być
naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób
podpisującej/ych ofertę.
5)Zaleca się, żeby oferta była złożona w zamkniętym opakowaniu zabezpieczonym przed
otwarciem, bez uszkodzenia, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści do
czasu
otwarcia.
Na
opakowaniu
zewnętrznym
umieścić
należy
napis:
Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn:

„Dostawa oleju lekkiego na potrzeby ogrzewania budynków Urzędu Gminy
w Cielądzu, Szkoły Podstawowej w Sierzchowach oraz zespołu Szkół
w Cielądzu w ilości 150.000 dm3”
z zastrzeżeniem
„nie otwierać przed dniem 20.09.2016r. do godz. 11:00 oraz adres Zamawiającego.
6)Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7)Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane, parafowane i spięte w sposób
uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów.
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10)Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty w formie pisemnej, przed
terminem składania ofert. Wprowadzone zmiany muszą być złożone wg. takich samych
zasad jak złożona oferta tj. w odpowiednio oznakowanym opakowaniu zewnętrznym
z dopiskiem „ZMIANA OFERTY”.
8)Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA OFERTY” zostaną otwarte podczas
publicznego otwarcia ofert.
9)Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca wykonywania przedmiotu zamówienia.
Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
10)Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg. takich samych zasad jak
wprowadzanie zmian) z napisem na kopercie „WYCOFANIE OFERTY”.
11)Koperty oznakowane „WYCOFANIE OFERTY” będą otwierane podczas publicznego
otwarcia ofert w pierwszej kolejności. Opakowania z ofertami, których dotyczy wycofanie nie
będą otwierane.
12)W przypadku nieprawidłowego opisania, zaadresowania lub zamknięcia opakowania
oferty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej
przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.
13)Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie
składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr
153 poz. 1503 z późn. zm.). Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu
ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdej
zainteresowanej osoby.
14)Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków płatności zawartych w ofercie (art.
86 ust. 4 ustawy).
10.2. Oferta wspólna
1)Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2)W przypadku, o którym mowa wyżej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3)Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców o których mowa
w pkt 10.2. ppkt 1.
4)Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w pkt 10.2. ppkt 1 została wybrana,
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
11.1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Cielądzu, Cielądz 59,
96-214 Cielądz, pokój nr 9 (sekretariat) w terminie 20.09.2016r. r. do godz.10:30
11.2.Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
11.3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.09.2016r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego,
w świetlicy pokój nr 20.
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11.4.Otwarcie ofert jest jawne. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert,
Zamawiający prześle mu informację z sesji otwarcia ofert, na jego pisemny wniosek.

12. Cena
Cena dostawy oleju opałowego będzie kalkulowana w dniu dostawy wg następującej formuły
cenowej:
Cn( zł/litr) = X ( zł/litr) + n ( zł/litr )
Gdzie:
Cn – cena netto sprzedaży oleju opałowego lekkiego wyrażona w złotych za jeden litr
sześcienny w temp. 15 s C
X – aktualna cena oleju napędowego grzewczego u producenta w dniu dostawy ogłaszana
codziennie na stronie internetowej wyrażona w złotych za jeden litr sześcienny w temp. 15
sC
N – stała marża ( upust ) Wykonawcy ( zł/litr).

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy
wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz
sposobu oceny ofert
13.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie
kryterium ceny o wadze 90% oraz kryterium termin płatności o wadze 10%. Oceny
dokonywać będą członkowie Komisji przetargowej, stosując zasadę, iż oferta nie odrzucona,
która uzyskała największa sumę punktów stanowi ofertę najkorzystniejszą.
13.2. Ocena punktowa zostanie dokonana zgodnie z formułą:
Kryterium:
Cena - waga 90 %
- punktacja od 0 pkt do 90 pkt – najniższa cena ofertowa otrzyma 90 pkt., pozostałe
proporcjonalnie do najniższej ceny z ofert nie odrzuconych.
Do wyliczenia wg wzoru:
Cena oferowana minimalna (Cn)
C = ---------------------------------------------------Cena badanej oferty (Cb)

x 90 pkt (waga kryterium)

gdzie :
C - punkty badanej oferty
Cn - najniższa cena oferowana
Cb - cena badanej oferty
Termin płatności (nie mniej niż 14 dni i nie więcej niż 30 dni) - waga 10 %
- punktacja od 0 pkt do 10 pkt - oferta z najdłuższym terminem płatności spośród wszystkich
ważnych ofert otrzyma 10 pkt, pozostałe proporcjonalnie do najdłuższego terminu.
Do wyliczenia wg wzoru:

termin płatności badanej oferty (Tb)
Tp = ----------------------------------------------------------- x 10 pkt (waga kryterium)
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najdłuższy oferowany termin płatności (Tn)
gdzie :
Tp - punkty badanej oferty
Tb - termin płatności badanej oferty
Tn - najdłuższy oferowany termin płatności (nie mniej niż 14 dni i nie więcej niż 30 dni)
Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione powyżej kryteria
oceny ofert.
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać oferta wynosi 100 pkt. Wykonawca
uzyska łączną liczbę punktów wynikającą z sumy poszczególnych kryteriów.
Oferta nie odrzucona, złożona przez Wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu,
zawierająca najwyższą ocenę punktową, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
13.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz niniejszej SIWZ, niepodlegającego
wykluczeniu oraz zawierająca najwyższą ocenę punktową.
13.4. Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia.
13.5.
Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi przez
zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się
o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu,
w szczególności w zakresie:
a) oszczędności metody wykonywania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy,
oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia
ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(Dz.U. Nr 200, poz. 1679, z 2004r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005r. Nr 157, poz. 1314),
b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów,
c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie,
d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska,
e) powierzenia części zamówienia podwykonawcy.
13.5.a. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed
wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen
wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których
w ust 1 chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają
wyjaśnienia;
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania,
w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie
wyjaśnień, o których mowa w ust. 1.
13.6. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa
na Wykonawcy.
Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską
cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
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14. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
14.1. Umowa (zał. Nr 4 do SIWZ) w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta
zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych
zawartych w ofercie.
14.2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
14.3. Jeżeli wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch
lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego
Zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem
do podpisania umowy o zamówienie publiczne. Z umowy regulującej współpracę wynikać
będzie, co najmniej:
1)zobowiązanie do realizacji przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem
przedmiot zamówienia,
2)wskazanie osoby pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż termin obejmujący realizację
zamówienia,
4)stwierdzenie solidarnej odpowiedzialności każdego członka konsorcjum wobec
Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia, jak i z tytułu rękojmi i udzielonej gwarancji.
14.4.Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi
Wykonawców biorących udział w postępowaniu, podając w szczególności:
1)nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru,
2)nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją
przyznaną ofertom,
3)uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce,
4)uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawców, jeżeli takie będzie miało
miejsce,
5)termin, określony zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 1, po którego upływie umowa w sprawie
zamówienia publicznego może być zawarta.
14.5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona w siedzibie
Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej
Zamawiającego www.bip.cieladz.pl
14.6. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający
zawiadomi 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.
14.7. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na
wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu
kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje
ten sam przedmiot zamówienia.
14.8. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, albo 5 dni, jeżeli zawiadomienie to zostało
przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 , chyba że zostanie złożona tylko jedna oferta;
w takim przypadku umowa może zostać podpisana przed upływem tych terminów.
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15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania
umowy
15.1.Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy, a jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem również pokryciu roszczeń z tytułu
rękojmi za wady.
15.2.Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane
będzie wniesienie, przed podpisaniem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej, przedstawionej przez Wykonawcę.
15.3.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku
następujących formach:
1)w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej 94 9291 0001 0064 5126 2000 0430
z dopiskiem na blankiecie przelewu jakiego postępowania dotyczy.
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
3) w gwarancjach bankowych,
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
z 2007r. Nr 42, poz. 275).
15.4.Zabezpieczenie wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej,
gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielonego przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości, należy wnieść poprzez złożenie oryginałów odpowiednich dokumentów
u Zamawiającego.
15.5.W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub
gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie
wynikać zobowiązanie Gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty, do wysokości
określonej w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie
Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy oraz termin obowiązywania
gwarancji i termin zwrotu gwarancji.
15.6.W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia
na jedną lub kilka form zabezpieczenia, jednak zmiana formy zabezpieczenia musi być
dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
15.7.Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w następujący sposób:
1)70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,
2)30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota ta zostanie zwrócona w terminie
30 dni po zakończeniu umowy i uznania jej przez Zamawiającego za należycie wykonaną.

16. Istotne dla stron postanowienia dotyczące treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy
16.1.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy dotyczących terminu
wykonania prac będących przedmiotem zamówienia w sytuacji działania niekorzystnych
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czynników atmosferycznych. Zamawiający przewiduje także możliwość zmiany umowy
w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, a które są korzystne dla Zamawiającego.
16.2.Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia kopii,
potwierdzonej za zgodność z oryginałem, polisy lub innych dokumentów ubezpieczenia,
potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na cały okres
realizacji umowy.
Wykonawca jest zobowiązany okazać Zamawiającemu oryginał polisy lub innego dokumentu
ubezpieczenia.
16.3.Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
W takim przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania
części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.
16.4.Umowa na wykonanie zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który
spełni wszystkie postawione wymagania i którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza.
16.5.Umowa zostanie zawarta według załączonego do niniejszej specyfikacji wzoru
(zał. nr 4), na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.
16.6.O miejscu i terminie zawarcia umowy Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę
pismem powiadamiającym o wyborze jego oferty.
16.7.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej
Wykonawcy w toku postępowania o zamówienie publiczne
17.1.Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu
przysługują Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu
zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy.
17.2.Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu,
2)wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenia zamówienia,
3)odrzucenia oferty odwołującego,
4) opisu przedmiotu zamówienia,
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
6. Odwołanie wnosi się do prezesa K.I.O. 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. Odwołujący przesyła kopię
odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do jego wniesienia, w sposób
umożliwiający zapoznanie się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5)Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia-jeżeli zostały przesłane w prawidłowy
sposób, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec
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treści ogłoszenia, także dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na
stronie internetowej Zamawiającego.
6)Zamawiający przekaże kopię odwołania nie później niż w terminie 2 dni od daty
otrzymania, jednocześnie wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, a jeżeli
odwołanie dotyczy ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
zamieści ją również na stronie internetowej Zamawiającego, wzywając Wykonawców do
wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia odwołania.
7)Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa
zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198.

18. Informacja
wariantowych

dotycząca

składania

ofert

częściowych

i

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych i wariantowych.

19.Postanowienia dotyczące protokołu postępowania
1)Oferty, oświadczenia, wnioski, umowa oraz inne dokumenty i informacje składane przez
Zamawiającego i Wykonawców w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do
protokołu.
2)Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.
3)Oferty są jawne od chwili otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane.
4)Udostępnienie protokołu lub załączników do protokołu odbywać się będzie według
poniższych zasad:
a)zamawiający udostępni wskazane dokumenty po złożeniu wniosku,
b)zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,
c)udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w siedzibie zamawiającego, w czasie
godzin jego urzędowania i w obecności Zamawiającego,
d)wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert;
5)Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle kopię protokołu i załączników pocztą lub
faksem, z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych będzie to utrudnione,
zamawiający poinformuje o tym wykonawcę oraz wskaże sposób udostępnienia tych
dokumentów.
6)W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych, rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie protokołu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016r. poz.1128) oraz Kodeks
cywilny.

20. Załączniki do specyfikacji
1.Formularz ofertowy (wzór) – Zał. Nr 1
2.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu – Zał. Nr 2
3 Wykaz wykonanych dostaw – Zał. Nr 3
4.Wzór umowy – Zał. Nr 4
5.Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – Zał. Nr 5
6. norma PN-C-99024_2011
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