Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na dostawę p.n.:

„DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO
DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CHLEBNIE”

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U.2019, poz. 1843) oraz rozporządzeniami wykonawczymi.

ZATWIERDZIŁ
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie
/-/ Edward Starszak

Chlebno, dnia 07 października 2019r.

1.

Zamawiający

1.1.

Zamawiającym jest:
Powiat Pilski
al. Niepodległości 33/35
64–920 Piła
NIP 764–26–11–565
reprezentowany przez
Edwarda Starszaka – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie
Chlebno 8
89–310 Łobżenica
Strona internetowa: www.dpswchlebnie.pl

1.2.

Wszelkie pisma i pytania Wykonawcy powinni kierować na adres:
Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie
Chlebno 8
89–310 Łobżenica
faks: (67) 286 00 14 wew. 15
e-mail: glownyadministrator@dpswchlebnie.pl

2.

Oznaczenie i tryb postępowania, stosowanie przepisów

2.1.

Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia
(zwana w dalszej treści w skrócie SIWZ), oznaczone zostało przez Zamawiającego
numerem sprawy:
DPS.V.3221.1.2019

2.2.

Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na
oznaczenie sprawy, o którym mowa w pkt. 2.1. SIWZ.

2.3.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019, poz. 1843) oraz rozporządzeniami wykonawczymi.

2.4.

Ilekroć w niniejszej SIWZ zastosowane jest pojęcie „ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć
ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt. 2.3. SIWZ.

2.5.

Wykonawcy winni zapoznać się dokładnie z treścią SIWZ. Jedynie Wykonawca ponosi
ryzyko za niedostarczenie wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, a także za
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przedłożenie oferty, która nie odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
3.

Opis przedmiotu zamówienia

3.1.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego dla Domu Pomocy Społecznej
w Chlebnie.

3.2.

Dostarczany rodzaj oleju opałowego musi spełniać co najmniej następujące parametry:
– wartość opałowa – nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg,
– zawartość siarki – nie większa niż 0,20 % (m/m),
– zawartość wody – nie większa niż 200 mg/kg,
– gęstość w temperaturze 15oC nie wyższa niż 0,860 kg/m3,
– temperatura zapłonu nie niższa niż 56oC,
– lepkość kinematyczna w temperaturze 20oC nie większa niż 6,00 mm2/s,
– pozostałość po koksowaniu (z 10% pozostałości destylacyjnej) nie większa niż
0,3 % (m/m),
– pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01 % (m/m),
– zawartość zanieczyszczeń stałych nie większa niż 24 mg/kg,
– skład frakcyjny:
– do temperatury 250oC destyluje nie więcej niż 65 % (V/V),
– do temperatury 350oC destyluje nie mniej niż 85 % (V/V),
– temperatura płynięcia nie wyższa niż minus 20oC.

3.3.

Zamawiający przewiduje, że w okresie trwania umowy zakupi około 65 m³ oleju
opałowego. Przewiduje się od 5 do 8 dostaw.

3.4.

Zapotrzebowanie na olej opałowy w ilości 65 m³ określone w Załączniku nr 1 do SIWZ na
podstawie, którego została określona cena oferty jest orientacyjne. Zamawiający nie jest
zobowiązany do realizacji zakupu w pełnym zakresie i zapłaci wyłącznie za olej opałowy
faktycznie pobrany. Zapotrzebowanie to służy jedynie do obliczenia ceny oferty, porównania
złożonych ofert i wyboru Wykonawcy.

3.5.

Odbiór ilościowy dostawy oleju będzie następować na podstawie legalizowanych liczników
przepływowych, w które muszą być wyposażone samochody Wykonawcy.

3.6.

Zamawiający dokona odbioru jakościowego i ilościowego oleju opałowego w miejscu
dostawy.

3.7.

Dostawy oleju opałowego do Zamawiającego realizowane będą na koszt Wykonawcy.
Zlecenia składane będą telefonicznie lub faksem przez Zamawiającego. Realizacja każdej
zamówionej partii oleju w terminie do 3 dni od dnia złożenia zamówienia.
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3.8.

Miejsce dostaw oleju opałowego – Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie, Chlebno 8,
89–310 Łobżenica.

3.9.

W przypadku zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom,
Wykonawca zobowiązany jest wskazać części zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom i podać firmy podwykonawców.
Zgodnie z art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp Wykonawca, który zamierza powierzyć
wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich

podstaw

wykluczenia

z

udziału

w

postępowaniu

zamieszcza

informacje

o podwykonawcach w punkcie II oświadczenia, o którym mowa w pkt 6.3. SIWZ.
3.10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
3.11.

Symbol Centralnej Klasyfikacji Produktów wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
09100000–0 paliwa
09135100–5 olej opałowy

3.12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.14. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
3.15. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3.16. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy zamówień, o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
4.

Termin realizacji zamówienia
Od dnia 01 listopada 2019r. (lub w przypadku zawarcia umowy po dniu 01 listopada 2019r.
od dnia zawarcia umowy) do dnia 31 października 2020r.

5.

Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

5.1.

nie podlegają wykluczeniu,

5.2.

spełnią warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie
wykonał co najmniej dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym
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przedmiot zamówienia o łącznej wartości minimum 200.000,00 PLN,
5.3.

spełnią warunek udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Wykonawca spełni warunek przedstawiając koncesję na obrót paliwami,

5.4.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych,

5.5.

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,

5.6.

Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp,

5.7.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu o którym mowa w pkt 5.4. SIWZ, nie
potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca
w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 5.4. SIWZ,

5.8.

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust.5 ustawy
Pzp.

6.

Dokumenty, które winien złożyć Wykonawca

6.1.

Wypełniony Formularz OFERTA – Załącznik nr 1 do SIWZ.

6.2.

Pełnomocnictwo w przypadku podpisania dokumentów lub poświadczenia za zgodność
z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym
(ewidencyjnym) Wykonawcy.

6.3.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
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Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2
do SIWZ. Informacje wskazane w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu (punkt II Załącznika nr 2 do SIWZ) oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu (punkt I Załącznika nr 2 do SIWZ).
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 informacje o tych
podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa powyżej.
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału
w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym
mowa powyżej – zgodnie z pkt 3.9. SIWZ.
6.4.

Wykonawca, w terminie do 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (dot. informacji podawanych podczas
otwarcia

ofert),

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 Pzp – Załącznik nr 4 do SIWZ.
Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
6.5.

Dokumenty, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego,
na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
1)

Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane
– Załącznik nr 3 do SIWZ – z załączeniem dowodów określających czy te dostawy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
6

ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
dokumenty.
Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą
wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego
podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty
w tym zakresie.
2)
6.6.

Koncesja na obrót paliwami.

Dokument, który Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu
potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – świadectwo
jakości oferowanego oleju opałowego.

6.7.

W zakresie nieuregulowanym w SIWZ zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r.,
poz. 1126).

6.8.

Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 6.3. 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 wskazane przez Zamawiającego
wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do
udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegałaby
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

7.

Oferta wspólnie złożona przez Konsorcjum Wykonawców (spółkę cywilną)

7.1.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenia zamówienia.

7.2.

W przypadku, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i do
zawarcia umowy.

7.3.

Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców występujących
wspólnie.

7.4.

Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
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przedmiotu umowy.
7.5.

Oświadczenia, o których mowa w pkt 6.3. i 6.4. SIWZ składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie (wspólnik spółki cywilnej). Oświadczenia te mają
potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia
w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

7.6.

Pozostałe dokumenty wymagane w ofercie są składane w imieniu całego konsorcjum.

7.7.

Do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosuje się art. 23
ustawy Pzp.

8.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami:

8.1.

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.

8.2.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym,
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres e-mail:
glownyadministrator@dpswchlebnie.pl lub na nr faksu: 67 286 00 14 wew. 15.
Dokumenty złożone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej uważa się za złożone,
jeżeli ich treść dotrze przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona
pisemnie.

8.3.

Zamawiający nie dopuszcza wyłącznego przekazywania oświadczeń lub dokumentów przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej bez zachowania formy pisemnej.

8.4.

Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w zakresie
przedmiotu zamówienia oraz procedury przetargowej następującą osobę:
Krzysztof Banach – Główny Administrator Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie.

9.

Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

10.

Termin związania ofertą

10.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
10.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
10.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
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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 terminu, o którym mowa w pkt 10.1., o oznaczony okres, nie dłuższy niż
60 dni.
10.4. Zamawiający odrzuci, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp ofertę Wykonawcy,
który nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
10.5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
11.

Opis sposobu przygotowania oferty

11.1.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

11.2.

Oferta musi być zgodna z ustawą Pzp. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

11.3.

Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie Wykonawcę i nie będą
podlegały zwrotowi, za wyjątkiem sytuacji przewidzianej w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

11.4.

Oferta winna zawierać:


dokumenty wymienione w pkt 6.1. – 6.3. SIWZ



w przypadku oferty wspólnej – nazwy i adresy wszystkich Wykonawców, którzy
zawarli umowę – konsorcjum. Pełnomocnik (lider) winien być upoważniony do
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego,



pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 6.2. SIWZ w przypadku podpisania
dokumentów lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez
osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy.
Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania
których pełnomocnik jest umocowany. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale
lub kserokopii potwierdzonej przez notariusza.

11.5.

Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory
w formie załączników do SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do
treści oraz opisu kolumn i wierszy.

11.6.

Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną
trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do
reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie
oferty.
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11.7.

Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

11.8.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym
składa się wraz z tłumaczeniem na język polski.

11.9.

Formularz OFERTA oraz oświadczenia winny być złożone jako oryginały. Wszystkie
pozostałe dokumenty (za wyjątkiem pełnomocnictwa, o którym mowa w punkcie
11.4. SIWZ) winny być złożone zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126).

11.10. Każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść musi być podpisana przez osobę
podpisującą ofertę. Każda poprawka w treści, a w szczególności każde przerobienie,
przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. musi być parafowane
przez osobę podpisującą ofertę.
11.11. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem
sytuacji opisanej w pkt 11.12. SIWZ.
11.12. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstw
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien
nie później niż w terminie składania ofert zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstw

oraz

wykazać

iż

zastrzeżone

informacje

stanowią

tajemnicę

przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym, wewnętrznym
opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane.
Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości
podczas otwarcia ofert tj. informacje dotyczące nazwy przedsiębiorstwa, ceny, terminu
wykonania zamówienia, gwarancji, warunków płatności – zawartych w ofercie.
11.13. Opakowanie i oznakowanie ofert:
Ofertę należy umieścić w podwójnym, zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym
odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie wewnętrzne
winno być oznaczone nazwą firmy i adresem Wykonawcy, opakowanie zewnętrzne
zaadresowane do Zamawiającego na adres:
Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie
Chlebno 8
89–310 Łobżenica
opisane hasłem: „Dostawa oleju opałowego dla Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie.
Nie otwierać przed godziną 915 dnia 22 października 2019r.”
11.14. Wymagania określone w pkt 11.10.-11.13. nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie
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będzie skutkować odrzuceniem oferty, jednakże wszystkie negatywne konsekwencje
mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.
11.15. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej
oferty lub wycofać złożoną ofertę. Zmiany lub wycofanie winny być doręczone
Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed otwarciem ofert. Oświadczenie
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno być opakowane i oznaczone tak jak
oferta, a opakowanie powinno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem „Zmiana” lub
„Wycofanie”.
11.16. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
12.

Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ

12.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający
niezwłocznie udzieli wyjaśnień na zadane pytania (bez ujawniania źródła zapytania),
jednocześnie przekazując treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym przekazano
SIWZ, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
ofert. Na zapytania złożone po tym terminie Zamawiający ma prawo nie odpowiadać.
12.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym
przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej.
12.3. Odpowiedzi na złożone zapytania staną się integralną częścią SIWZ. W przypadku
rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą
należy przyjąć treść pisma zawierającego oświadczenie lub wyjaśnienie Zamawiającego.
13.

Zmiana treści SIWZ

13.1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie do składania ofert
zmienić treść SIWZ. Zmiana może wynikać z pytań zadanych przez Wykonawców, jak
i z własnej inicjatywy Zamawiającego. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający
udostępnia na stronie internetowej.
13.2. Jeżeli zmiana SIWZ spowoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu, to Zamawiający
zamieści ogłoszenie zgodne z art. 38 ust. 4a, pkt 1 ustawy Pzp.
13.3. W sytuacjach opisanych powyżej Zamawiający, jeśli będzie to konieczne, przedłuży termin
składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian
wynikających z modyfikacji treści SIWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert
Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ
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oraz zamieści tę informację na stronie internetowej.
14.

Miejsce oraz termin składania ofert

14.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pod adresem:
Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie
Chlebno 8
89–310 Łobżenica
w pokoju nr 1 (Kadry)
w terminie do dnia 22 października 2019r. do godz. 900
14.2. Oferta złożona u Zamawiającego po terminie składania ofert, zostanie niezwłocznie
zwrócona Wykonawcy.
15.

Miejsce oraz termin otwarcia ofert
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie, Chlebno 8,
89–310 Łobżenica, w pokoju nr 4 (Sala Konferencyjna przy Gabinecie Dyrektora) w dniu
22 października 2019r. o godzinie 915.

16.

Otwarcie ofert

16.1. Zamawiający otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w pkt 15. SIWZ. Otwarcie
ofert jest jawne.
16.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwy oraz
adresy Wykonawców, których oferty są otwierane oraz informacje dotyczące ceny, terminu
wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.
16.3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.
17.

Opis sposobu obliczenia ceny oferty

17.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w następujący sposób:
1) Wykonawca w formularzu OFERTA pkt 1 ppkt 1 zamieszcza cenę brutto 1m³ oleju
opałowego

ogłoszoną

na

portalach
12

internetowych

producenta

na

dzień

09 października 2019r.,
2) Wykonawca w formularzu OFERTA pkt 1 ppkt 2 zamieszcza stałą marżę brutto za
dostawę 1m³ oleju opałowego (nie ma możliwości zastosowania marży ujemnej)
(UWAGA! W przypadku, gdy Wykonawca udziela stałego upustu brutto od ceny
producenta za dostawę 1m³ oleju opałowego Wykonawca nie zastosowuje stałej
marży brutto za dostawę 1m³ oleju opałowego),
3) Wykonawca w formularzu OFERTA pkt 1 ppkt 3 zamieszcza stały upust brutto od ceny
producenta za dostawę 1m³ oleju opałowego (UWAGA! W przypadku, gdy
Wykonawca zastosowuje stałą marżę brutto za dostawę 1m³ oleju opałowego
Wykonawca nie zastosowuje stałego upustu brutto od ceny producenta za dostawę
1m³ oleju opałowego),
4) następnie Wykonawca do ceny brutto 1m³ oleju opałowego ogłoszonej na portalach
internetowych producenta (pkt. 1 ppkt 1 formularza OFERTA) dodaje stałą marżę brutto
za 1m³ oleju opałowego (pkt 1 ppkt 2 formularza OFERTA) lub odejmuje stały upust
brutto za 1 m³ oleju opałowego (pkt 1 ppkt 3 formularza OFERTA) (w zależności od
tego czy zastosowuje stałą marżę brutto czy udziela stały upust brutto). Tak wyliczoną
cenę brutto 1m³ oleju opałowego Wykonawca mnoży przez zaplanowaną do zakupu
ilość oleju (65m³). Otrzymany wynik mnożenia Wykonawca wpisuje jako łączną
wartość brutto dostawy 65m³ oleju opałowego w pkt 1 ppkt 4 formularza OFERTA.
17.2. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty jakie Wykonawca jest w stanie przewidzieć,
że poniesie w trakcie realizacji zamówienia.
17.3. Cena oferty, a także zastosowana marża lub upust powinny być podane w złotych i groszach.
17.4. Ceną oferty będzie łączna wartość dostawy 65m³ oleju opałowego, zgodnie z pkt 1 ppkt 4
formularza OFERTA.
17.5. Marża będzie niezmienna przez cały okres realizacji zamówienia.
17.6. Upust od ceny producenta będzie niezmienny przez cały okres realizacji zamówienia.
17.7. Zamawiający poprawi występujące w kosztorysie ofertowym Wykonawcy omyłki zgodnie
z art. 87 ust. 2 ustawy PZP.
17.8. Do wyliczania zaokrągleń stosować należy zasady przybliżeń dziesiętnych.
17.9. Rozliczenie za wykonaną dostawę odbywać się będzie w złotych.
18.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

18.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie podlegających
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odrzuceniu, Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
1) cena – waga 60%
2) termin płatności faktury – waga 40%
Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej, stosując do oceny podany poniżej
wzór:

L=C+T
L – liczba punktów badanej oferty
C – liczba punktów badanej oferty w kryterium cena
T – liczba punktów badanej oferty w kryterium termin płatności faktury
1) cena – waga 60%
z zastosowaniem poniższego wzoru:

CN
C = ------------ x 60
CO
gdzie:
C – liczba punktów badanej oferty
CN – najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert
CO – cena brutto oferty badanej
Maksymalna ilość punktów do zdobycia w tym kryterium – 60 punktów
2) termin płatności faktury – waga 40%
z zastosowaniem poniższej punktacji:
L.p.
1
2

Termin płatności
Termin płatności prawidłowo
wystawionej i dostarczonej faktury –
do 14 dni
Termin płatności prawidłowo
wystawionej i dostarczonej faktury –
do 21 dni
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Ilość punktów
20
40

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w tym kryterium – 40 punktów
Wykonawca w Formularzu OFERTA (Załącznik nr 1 do SIWZ) zaznacza wybrany przez
siebie termin płatności prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury na wykonane
dostawy, który może wynosić do 14 dni lub do 21 dni. W przypadku gdy Wykonawca nie
zaznaczy w Formularzu Oferta żadnego terminu płatności faktury, Zamawiający do oceny
oferty przyjmie termin płatności faktury wynoszący 14 dni.
18.2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwięcej punktów.
18.3. Zamawiający zastosuje we wszystkich wyliczeniach zaokrąglenia wyników do dwóch
miejsc po przecinku.
19.

Udzielenie zamówienia

19.1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
4) unieważnieniu postępowania


podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

19.2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 19.1. ppkt 1 i 4 SIWZ na
stronie internetowej.
20.

Unieważnienie postępowania

20.1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust.1
ustawy Pzp.
20.2. W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania Zamawiający poda przyczyny faktyczne
i prawne unieważnienia. Zawiadomienie zostanie przekazane wszystkim Wykonawcom,
którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert,
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2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania
ofert.
21.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

21.1. Postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawarte są w Załączniku nr 5 do
SIWZ – Wzór umowy.
21.2. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą – zgodnie z art. 94 ustawy Pzp.
22.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

23.

Informacje i dostęp do danych osobowych
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 dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie z siedzibą
w

Chlebnie,

Chlebno

8,

kod

pocztowy

89–310

Łobżenica,

e-mail:dyrektor@dpswchlebnie.pl, tel. 67 286 00 14;
2) z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się poprzez adres e-mail:
iodo@sys-it.pl;
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o nr sprawy
DPS.V.3221.1.2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
4) odbiorcami 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 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019, poz. 1843), dalej
„ustawa Pzp” lub którzy są uprawnieni na mocy innych przepisów prawa;
5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
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zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynika
z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) 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
przetwarzania 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;
9) 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.
24.

Udostępnienie dokumentów postępowania

23.1. Wszelkie udostępnianie jakichkolwiek dokumentów z postępowania odbywać się może,
zgodnie z art. 96 ust. 3-5 ustawy Pzp, na wniosek Wykonawcy lub innego wnioskującego.
Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika Zamawiającego.
23.2. 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 oraz wykazał, że
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
25.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej
Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
17

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej w postaci:


odwołania (art. 180–198 ustawy Pzp),



skargi do sądu (art. 198a–198g ustawy Pzp).

Załączniki:
1.

Formularz OFERTA – Załącznik nr 1 do SIWZ

2.

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie
o niepodleganiu wykluczeniu – Załącznik nr 2 do SIWZ

3.

Wykaz dostaw – Załącznik nr 3 do SIWZ

4.

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej –
Załącznik nr 4 do SIWZ

5.

Wzór umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ
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Załącznik nr 1 do SIWZ
………………………………………………….
pieczęć Wykonawcy

Nr ewidencyjny: DPS.V.3221.1.2019
OFERTA

Nazwa Wykonawcy: ......................................................……………………………..……………….

Adres: ....................................................................................................................................................

Tel.: ........................................................…

Faks: ....................................................................

e-mail: .........................................................……………...............

NIP: ........................................................……………...................
Dla Zamawiającego: Powiat Pilski reprezentowany przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
w Chlebnie, Chlebno 8, 89–310 Łobżenica
W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych na:
„Dostawę oleju opałowego dla Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie”.

Ja (imię i nazwisko) ……………………….........................................................................................
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy, oświadczam, że firma

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

jest przedstawicielem ..................….......................................................… (podać producenta paliwa)
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Oferuję:
1.

Wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w punkcie 3 SIWZ na następujących
warunkach:
cena jednego m3 oleju opałowego ogłoszona na portalach internetowych producenta na

1)

dzień 09 października 2019r. wynosi:
brutto .......................................................złotych
stała marża za dostawę jednego m3 oleju opałowego wynosi *:

2)

brutto .......................................................złotych
stały upust od ceny producenta za dostawę jednego m3 oleju opałowego wynosi *:

3)

brutto .......................................................złotych
łączna wartość dostawy 65 m3 oleju opałowego wynosi:

4)

brutto .......................................................złotych
stawka podatku VAT ………....... %
Uwaga:
* – albo zastosować stałą marżę brutto (pkt 1 ppkt 2 formularza OFERTA), albo udzielić stały upust brutto
(pkt 1 ppkt 3 formularza OFERTA) za dostawę 1 m3 oleju opałowego

2.

Termin płatności:

L.p.

1
2
3.

Zaznaczyć w tabeli
wybór jednego z dwóch
poniższych wariantów

Termin płatności
Termin płatności prawidłowo
wystawionej i dostarczonej faktury –
do 14 dni
Termin płatności prawidłowo
wystawionej i dostarczonej faktury –
do 21 dni

Oświadczam, że jestem / nie jestem * małym lub średnim przedsiębiorcą. (* – niewłaściwe
skreślić)
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4.

Akceptuję termin realizacji zamówienia określony w SIWZ.

5.

Akceptuję warunki płatności określone w SIWZ.

6.

Zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, akceptuje ją i nie wnoszę
do niej zastrzeżeń.

7.

Akceptuję warunki określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

8.

Akceptuję termin związania ofertą – 30 dni.

9.

W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy w terminie
i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

10.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 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 dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem

w

celu

ubiegania

się

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

w niniejszym postępowaniu o nr sprawy DPS.V.3221.1.2019.
11.

Załącznikami do niniejszego formularza OFERTA, stanowiącymi integralną część oferty są:
strona
1)

…........................................................................................................

.....................

2)

…........................................................................................................

.....................

3)

…........................................................................................................

.....................

4)

…........................................................................................................

.....................

5)

…........................................................................................................

.....................

11. Oferta została złożona na ........................ ponumerowanych stronach.

........……................(miejscowość), dnia .....….......................… r.
............................................................................................
(podpis i pieczątka)
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Załącznik Nr 2 do SIWZ
Wykonawca:

Nr ewidencyjny: DPS.V.3221.1.2019

………………………………………..
……………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres podmiotu)

Punkt I
Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP)
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa oleju opałowego
dla Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie” oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt
5.2. i 5.3. specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
........……................(miejscowość), dnia .....….......................… r.
............................................................................................
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego przez
Zamawiającego w pkt 5.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, polegam na zasobach
następującego/ych podmiotu/ów:
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
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w następującym zakresie: ……………………………………………………………………..
……………………………………………………….. (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla
wskazanego podmiotu).

........……................(miejscowość), dnia .....….......................… r.
............................................................................................
(podpis)

Punkt II
Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (zwanej w dalszej treści w skrócie: ustawa Pzp)
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa oleju opałowego
dla Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie” oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12–23
ustawy Pzp.
........……................(miejscowość), dnia .....….......................… r.
............................................................................................
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. ………..….. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24
ust 1 pkt 13–14, 16–20).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie

art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………..............
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
........……................(miejscowość), dnia .....….......................… r.
............................................................................................
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję
się w przedmiotowym postępowaniu, tj.: …………………………..…………………………………
……………………………………………………….…….. (podać pełną nazwę/firmę, adres podmiotu/ów)
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
........……................(miejscowość), dnia .....….......................… r.
............................................................................................
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM,
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
1.

Oświadczam, że zamierzam / nie zamierzam * powierzyć wykonanie następującej części
zamówienia ………………………...…………………………………..…………………………
…………………………………………………………………. (proszę wskazać część zamówienia)
podwykonawcy/om ……………………………………..………………………………………..
…………………………………………………………….. (podać pełną nazwę/firmę podmiotu/ów).

Uwaga:
* – niewłaściwe skreślić

Strona nr 3
24

2.

Oświadczam,

że

w

stosunku

do

następującego/ych

podmiotu/tów,

będącego/ych

podwykonawcą/ami: ………………………………..…………………………………………….
……………………………………………….………. (podać pełną nazwę/firmę, adres podmiotu/ów)
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

........……................(miejscowość), dnia .....….......................… r.
............................................................................................
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne na dzień
składania ofert i są zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością
konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
........……................(miejscowość), dnia .....….......................… r.
............................................................................................
(podpis)
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Załącznik Nr 3 do SIWZ
Nr ewidencyjny: DPS.V.3221.1.2019
………………………………………………….
pieczęć Wykonawcy

WYKAZ DOSTAW

Przedmiot
dostawy

Podmiot, na rzecz
którego dostawa została
wykonana

Wartość
brutto

Termin
rozpoczęcia

zakończenia

........……................(miejscowość), dnia .....….......................… r.
............................................................................................
(podpis i pieczątka)

UWAGA!
Wykaz dostaw wraz z dokumentami określonymi w pkt 6.5. ppkt 1 SIWZ należy złożyć na wezwanie
Zamawiającego.
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Załącznik Nr 4 do SIWZ
Nr ewidencyjny: DPS.V.3221.1.2019

………………………………………………….
pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018r.,
poz. 798, 650, 1637 i 1669)
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Dostawę oleju opałowego dla Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie”
Oświadczam, że przynależę / nie przynależę* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018r.,
poz. 798, 650, 1637 i 1669) z innymi Wykonawcami, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej w dalszej treści w skrócie:
ustawa Pzp).
Uwaga:
* – niewłaściwe skreślić

Wykaz Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy w przedmiotowym
postępowaniu złożyli oferty:
1.

…………………………………………………………………………………...…….………….

2.

…………………………………………………………………………………...…….………….

3.

…………………………………………………………………………………...…….………….

4.

…………………………………………………………………………………...…….………….

W załączeniu dowody wskazujące, że istniejące powiązania między wskazanymi powyżej
Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
........……................(miejscowość), dnia .....….......................… r.
............................................................................................
(podpis i pieczątka)

UWAGA!
Oświadczenie należy złożyć w terminie do 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
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Załącznik Nr 5 do SIWZ
Nr ewidencyjny: DPS.V.3221.1.2019
Wzór umowy
UMOWA nr …………………………....
zawarta w dniu …………….…… 2019r. pomiędzy Powiatem Pilskim al. Niepodległości 33/35,
64–920 Piła NIP 764–26–11–565 reprezentowanym przez Edwarda Starszak – Dyrektora Domu
Pomocy Społecznej w Chlebnie, Chlebno 8, 89–310 Łobżenica, zwanym dalej „Zamawiającym”,
a …………………………………………………………...…………………………………………..
z siedzibą w ………………………….….……………. przy ul. ……………….…………………….
reprezentowanym przez ………………………………………………………………...…………….,
zwanym dalej „Wykonawcą”.
Przedmiot umowy
§1
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019, poz. 1843)
(zwanej w dalszej treści w skrócie: ustawa Pzp) oraz rozporządzeniami wykonawczymi, w trybie
przetargu nieograniczonego, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawy
p.n. „Dostawa oleju opałowego dla Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie”.
§2
1.

Wykonawca zapewnia dostawę oleju opałowego dobrej jakości, o parametrach określonych
przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2.

W przypadku stwierdzenia złej jakości partii dostarczonego oleju opałowego, Zamawiający ma
prawo żądać jego wymiany bez dodatkowego wynagrodzenia.
§3

1.

Dostawy oleju

opałowego odbywać się będą sukcesywnie, każdorazowo zgodnie

z zamówieniem Zamawiającego oraz posiadanymi środkami finansowymi.
2.

Dopuszcza się możliwość składania zamówień faksem lub telefonicznie.

3.

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawy w terminie do 3 dni po zgłoszeniu przez
Zamawiającego wielkości i miejsca dostawy (do siedziby Zamawiającego), własnym
transportem i na własny koszt.
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4.

W celu potwierdzenia właściwej jakości oleju opałowego Wykonawca obowiązany jest przy
każdej dostawie przedkładać certyfikat zgodności oleju opałowego z normami określonymi
w SIWZ.

5.

Odbiór ilościowy dostawy oleju opałowego następować będzie na podstawie legalizowanych
liczników przepływowych, w które muszą być wyposażone samochody Wykonawcy.

6.

W przypadku dostawy wadliwej partii oleju opałowego Wykonawca zobowiązuje się do
przyjęcia zwrotu i wymiany wadliwej partii oleju opałowego oraz pokrycia wszelkich kosztów
z tym związanych.

7.

Wykonawca odpowiada za uszkodzenia urządzeń związanych ze spalaniem oleju opałowego
powstałe w wyniku złej jakości dostarczonego oleju opałowego.

8.

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca
jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
§4

Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne z tytułów
i w wysokościach, jak w § 5 i § 6.
§5
1.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) w przypadku nie dotrzymania terminu określonego w § 3 ust. 3 – w wysokości
500,00 PLN /słownie: pięćset złotych zero groszy/ za każdy dzień opóźnienia,
jednocześnie Zamawiający może wyznaczyć dodatkowy termin dostawy, nie rezygnując
z kary umownej,
2) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości
20.000,00 PLN /słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy/,

2.

Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego
wynagrodzenia.
§6

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
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1.

w przypadku opóźnienia w zapłacie za dostawę oleju zgodnie z § 8 pkt 4 – w wysokości
należnych ustawowo odsetek,

2.

za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości
20.000,00 PLN /słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy/.

§7
Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody, w przypadku, gdy powstała szkoda przewyższać będzie wysokość
zastrzeżonej kary umownej.
Zasady rozliczeń finansowych
§8
1.

Zamawiający ustala limit wydatków w ramach umowy do kwoty ………..……….. PLN brutto.

2.

Podstawą rozliczenia każdej dostawy oleju opałowego będzie cena brutto 1 m³ oleju opałowego
składająca się z:
a)

ceny brutto za 1m³ oleju opałowego ogłoszonej na portalach internetowych producenta na
dzień dostawy,

b) stałej marży brutto za dostawę 1m³ oleju opałowego w wysokości ……………….. PLN
LUB

stałego upustu brutto od ceny producenta za dostawę 1m³ oleju opałowego

w wysokości ……………….. PLN (opcjonalnie w zależności od faktu czy Wykonawca zastosuje
stałą marżę brutto (pkt 1 ppkt 2 formularza OFERTA) czy udzieli stały upust brutto (pkt 1 ppkt 3
formularza OFERTA) za dostawę 1 m3 oleju opałowego).

3.

Marża Wykonawcy nie może ulec zmianie przez cały okres realizacji umowy LUB Upust od
ceny producenta udzielony przez Wykonawcę nie może ulec zmianie przez cały okres realizacji
umowy (opcjonalnie w zależności od faktu czy Wykonawca zastosuje stałą marżę brutto (pkt 1 ppkt 2
formularza OFERTA) czy udzieli stały upust brutto (pkt 1 ppkt 3 formularza OFERTA) za dostawę 1 m 3 oleju
opałowego).

4.

Należność za każdą dostawę oleju opałowego będzie stanowił iloczyn ceny brutto 1m³ oleju
opałowego (po zastosowaniu stałej marży brutto za dostawę 1m³ LUB stałego upustu brutto od
ceny producenta za dostawę 1m³) (opcjonalnie w zależności od faktu czy Wykonawca zastosuje stałą
marżę brutto (pkt 1 ppkt 2 formularza OFERTA) czy udzieli stały upust brutto (pkt 1 ppkt 3 formularza
OFERTA) za dostawę 1 m3 oleju opałowego) pomnożonej
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przez ilość m³ dostarczonego oleju.

5.

Podstawą rozliczenia dostaw będą faktury VAT, płatne w terminie do ……….. dni od dnia
doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury, w formie
przelewu z rachunku Zamawiającego.

6.

Płatnikiem faktur jest Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie.

7.

Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
Zmiana umowy
§9

1.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.

Zamawiający dokona zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia w przypadku ustawowej
zmiany stawki podatku od towarów i usług. Zamawiający dokona zmiany jedynie
o zastosowanie nowej stawki podatku VAT. Ewentualna zmiana może nastąpić ze skutkiem od
dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej wysokość podatku do dnia zakończenia realizacji
przedmiotu zamówienia, po złożeniu wniosku o dokonanie takiej zmiany przez Wykonawcę.

3.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa Państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

4.

Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności,
o której mowa w art. 145a ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 145b ustawy Pzp.
Okres zawarcia umowy
§ 10

Umowa została zawarta na okres od dnia 01 listopada 2019r. (lub w przypadku zawarcia umowy
po dniu 01 listopada 2019r. od dnia zawarcia umowy) do dnia 31 października 2020r. (lub do
czasu wcześniejszego zrealizowania zamówienia na całą kwotę określoną w § 8 ust. 1).
Postanowienia końcowe
§ 11
Rozwiązanie umowy może nastąpić w formie pisemnej za porozumieniem stron.
§ 12
Właściwym do rozpoznawania sporów mogących wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy jest
sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
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§ 13
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Zamawiający

Wykonawca
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