
 

 

 

Nr sprawy: AG.261.8.2020 
 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej: siwz) 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
 

„Dostawa oleju opałowego dla Domu Pomocy Społecznej OSTOJA w Sośnicowicach”. 

 

I. Nazwa oraz adres zamawiającego. 
 

Domu Pomocy Społecznej OSTOJA w Sośnicowicach  

      ul. Kozielska 1 

      44 – 153 Sośnicowice 

      NIP: 9691106101       

tel.  (32)  238 75 42 

fax   (32)  238 75 43 

adres internetowy: www.dpsostoja.pl 

e-mail: dpsostoja@poczta.onet.pl 

     godziny pracy Zamawiającego : 9:00 -14:00 
 

II. Tryb udzielenia zamówienia. 
 

1. Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), 

(dalej: ustawa Pzp). 
 

2. Zamawiający przewiduje możliwość stosowania procedury uregulowanej w art. 24aa 

ust.1 ustawy Pzp. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

      1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego dla Domu Pomocy Społecznej 

OSTOJA w Sośnicowicach przy ul. Kozielskiej 1,  w ilości do 80.000 litrów,                  

w dostawach sukcesywnych (od  5.000 litrów do 10.000 litrów jednorazowo). 

Zamawiający dysponuje zbiornikami o pojemności 20.000 litrów.  
 

2. Parametry techniczne dostarczanego oleju opałowego muszą być zgodne z wymogami 

do ogrzewania budynku – dostarczany olej opałowy musi posiadać parametry nie gorsze 

niż: 
1) wartość opałowa, min. MJ/kg 42,6 
2) temperatura płynięcia, max. ºC-20 
3) temperatura zapłonu, min. ºC 56 
4) gęstość w temperaturze 15ºC, max. kg/m³ 860 

http://www.dpsostoja.pl/
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5) lepkość kinematyczna w temperaturze 20ºC, max. mm²/s 6,00 
6) skład frakcyjny do temperatury 250ºC, max. % (V/V) 65 

7) skład frakcyjny do temperatury 350ºC, min. % (V/V) 85 
8) pozostałość po koksowaniu z 10% pozostałości destylacyjnej, max. % (m/m) 0,3 
9) pozostałość po spopieleniu, max. % (m/m) 0,01 
10) zawartość siarki, max. % (m/m) 0,10 
11) zawartość wody, max. mg/kg 200 

12) zawartość zanieczyszczeń stałych, max. mg/kg 24 
13) kolor czerwony. 
  

3. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawierają Istotne postanowienia umowne, 

(dalej: ipu) które wprowadzone zostaną do umowy z Wykonawcą,  stanowiące Załącznik 

nr 4 do siwz. 
 

4. Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): 
  

 09.13.51.00-5  - olej opałowy. 

  

 

IV. Termin wykonania zamówienia.  
 

 Termin wykonania zamówienia: 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. 
 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu.  
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

2. Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, jeżeli zajdą okoliczności określone 

w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.  

3. Ponadto Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 

1 i pkt 8 ustawy Pzp tj. Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 

 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie  

art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne 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,   

2) 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 art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, 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. 
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4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

 

1.) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

     zawodowej: 

                   

               Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada aktualną 

koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi 

wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Koncesja misi być ważna przez cały 

okres realizacji przedmiotu zamówienia, tj. do co najmniej 31.12.2021 r. 

 

2.) zdolności technicznej lub zawodowej: 

 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że nie wcześniej niż w okresie 

ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną 

dostawę oleju opałowego w ramach jednej zawartej umowy o wartości 100.000,00 zł 

brutto  oraz załączy dowody potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie.   

 

Uwaga: Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli  

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.  Referencje bądź inne dokumenty 

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert. 

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia warunek zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców 

potwierdzi spełnienie łącznie wszystkich elementów danego warunku, co oznacza  

że potencjały wykonawców nie sumują się. 

 

 

3.) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

 

                  Zamawiający w tym zakresie  nie stawia żadnych wymagań. 
 

 

5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, w stosownych sytuacjach oraz 

w odniesieniu do zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych, przy czym stosowna sytuacja w niniejszym postępowaniu wystąpi 

wyłącznie w przypadku gdy: 
 

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udowodni 

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 - Załącznik nr 3 do siwz, 
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2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie spełniania przez Wykonawcę 

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  

i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, 
3) Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 

zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane.  
 

6. 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. 
 

 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
 

1. Do oferty Wykonawca winien załączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2 do siwz. 

 

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim 

powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza 

informacje o tych podmiotach w ww. oświadczeniu. 

 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez Wykonawców 

(np. konsorcja, spółki cywilne), oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

 

4. Jeżeli wobec Wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia spośród wymienionych 

w treści art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca 

winien odpowiednio zmodyfikować treść oświadczenia, tj. oświadczyć,  

które z podstaw wykluczenia wobec niego zachodzą wraz z jednoczesnym 

oświadczeniem o podjętych środkach naprawczych, zgodnie z art. 24 ust. 8  

ustawy Pzp (instytucja self-cleaning). 

 

5. Wykonawca zobowiązany jest bez wezwania Zamawiającego przedłożyć  

w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp oświadczenie Wykonawcy  

o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wzór 

oświadczenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej.  

 

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca 

może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające,  

że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  

w postępowaniu. 
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Uwaga: W przypadku, gdy do przetargu przystępują Wykonawcy działający wspólnie 

(konsorcjum, spółka cywilna) oświadczenie, o którym mowa powyżej przedkłada każdy 

z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum oraz każdy z wspólników spółki 

cywilnej. 
 

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, jednakże nie krótszym niż 5 

dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub 

dokumentów: 

 

1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału 

w postępowaniu: 

 

a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,  

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu, 

b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo 

innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem  

w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 

w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu, 

c) 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, 

d) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat 

lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  

i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.). 

 

 

Uwaga:  
1) Dokumenty o których mowa w lit. a), b), c), d) Wykonawca zobowiązany będzie 

przedłożyć również w stosunku do każdego z podmiotów, na których 

zdolnościach polega w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu.  

2) W przypadku, gdy do przetargu przystępują Wykonawcy działający wspólnie 

(konsorcjum, spółka cywilna) dokumenty, o których mowa w lit. a), b), c), d) 

przedłożyć zobowiązany będzie każdy z podmiotów wchodzących w skład 

konsorcjum oraz każdy z wspólników spółki cywilnej. 
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2) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
 

a)   koncesję na prowadzenie  działalności gospodarczej  w  zakresie obrotu  paliwami  
      ciekłymi wydaną  przez  Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,  ważną  przez cały   
      okres realizacji przedmiotu zamówienia, tj. do co najmniej 31.12.2021 r. 

 

b) wykazu dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich  

3 lat przed upływem terminu składania ofert, 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 oraz 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 jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 

dokumenty - wzór Wykazu zostanie załączony do Wezwania. 
 

 

7. W przypadku gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 

 

1) dokumentów określonych w pkt 6 ppkt 1 lit. a), b) i d) składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, 

opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz  

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony/ 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 
2) dokumentu określonego w pkt 6 ppkt 1 lit. c) składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości  

- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 

8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca na siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w pkt 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 

dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na 

siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby  

z zachowaniem terminów ich wystawienia określonych powyżej. 

 

9. 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 2016 r., poz. 1126). 
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10. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem  

na język polski. 

 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 

do porozumiewania się z wykonawcami. 
  

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający  

i Wykonawcy przekazują pisemnie, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, 

za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,  
z zastrzeżeniem formy pisemnej dla oświadczeń i dokumentów uzupełnianych 

na wezwanie Zamawiającego. 
 

2. Wykonawcy przekazują korespondencję na adres: 
 

Domu Pomocy Społecznej OSTOJA w Sośnicowicach  

      ul. Kozielska 1 

      44 – 153 Sośnicowice 

      NIP: 9691106101 

 tel.  (32)  238 75 42 

fax   (32)  238 75 43 

e-mail: dpsostoja@poczta.onet.pl 

 

Uwaga: Każdorazowo w temacie wiadomości należy podać tytuł zamówienia  

lub nr sprawy. 
 

3. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą 

faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze Stron, niezwłocznego 

potwierdzenia faktu ich otrzymania. 
 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej 

specyfikacji. Zamawiający udzieli wyjaśnień zgodnie z treścią art. 38 ustawy Pzp. 
 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: 
  

Kornelia Kuberek;  

tel. +48 (32) 238 75 42 wew. 22, fax. +48 (32)238 75 43 wew.20 
lub e-mail: dpsostoja@poczta.onet.pl 

                                                      

 

 

VIII. Wymagania dotyczące wadium. 
 

       Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium. 
 

 

 

mailto:dpsostoja@poczta.onet.pl
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IX. Termin związania ofertą. 
 

Wykonawca składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

 

X. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

 

1. Oferta winna składać się z: 
 

1) formularza oferty - Załącznik nr 1 do siwz,  

2) oświadczeń, o których mowa odpowiednio w cz. VI pkt 1, 2 i 3 siwz oraz jeżeli 

dotyczy: 
3) pełnomocnictwa do działania w imieniu Wykonawcy, jeżeli do reprezentowania 

Wykonawcy wskazano inną osobę niż upoważnioną z mocy prawa – oryginał lub 

kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, 
4) dokumentu potwierdzającego ustanowienie pełnomocnika zgodnie z art. 23 ust. 2 

ustawy Pzp w przypadku, gdy do przetargu przystępują Wykonawcy działający 

wspólnie – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 

notariusza, 
5) dowodu/dowodów wskazującego/-ych, że zdolności lub sytuacja podmiotu trzeciego, 

na które powołuje się Wykonawca zostaną mu udostępnione, np.: pisemnego 

zobowiązania podmiotu, zawierającego informacje określone w Załączniku nr  3 do 

siwz, 
6) informacji, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 

dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich 

wartość bez kwoty podatku, zgodnie z cz. XII pkt 5 siwz. 

 

2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, w formie 

zeszytu (trwale spięta) z ponumerowanymi stronami. 
 

3. Oferta, wszystkie oświadczenia i załączniki winny być podpisane i opieczętowane przez 

Wykonawcę. Oznacza to, że muszą być one podpisane przez osobę upoważnioną 

do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną 

we właściwym rejestrze lub innym dokumencie np.: pełnomocnictwie, które należy 

załączyć do oferty. Podpisy należy składać w sposób umożliwiający identyfikację 

podpisującego. 
 

4. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zasobach polega 

Wykonawca oraz dotyczące podwykonawców, należy złożyć w oryginale. 
 

5. Dokumenty, inne niż oświadczenia należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej 

za zgodność z oryginałem. 

 

6. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje, odpowiednio; Wykonawca, podmiot, 

na którego zasobach polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, 

które każdego z nich dotyczą. 
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7. Przez poświadczone kopie dokumentów Zamawiający rozumie dokumenty podpisane 

i opieczętowane oraz opatrzone klauzulą: „za zgodność z oryginałem” na każdej  

stronie przedkładanego dokumentu, z zastrzeżeniem notarialnego poświadczenia 

pełnomocnictw.  
 

8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez 

Wykonawcę lub przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
 

1. Oferta powinna być złożona w jednej zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób: 

 

Nazwa wykonawcy ...                                                                      Miejsce złożenia oferty:  

adres: …, tel./fax, e-mail                                                                                                  

                                                                                                Dom Pomocy Społecznej “Ostoja”   

                                                                                               44-153 Sośnicowice ul. Kozielska 1,  

                                                                                                           pokój administracji 
                                                                                                                             

OFERTA 

dot. przetargu nieograniczonego pn.: 
„Dostawa oleju opałowego dla Domu Pomocy Społecznej OSTOJA w Sośnicowicach” 

 

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM: 04.12.2020 r. do godz. 10:15 

 

    

2. Tak opisaną i zabezpieczoną przed rozklejeniem ofertę należy złożyć osobiście, 

za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca w siedzibie Zamawiającego – Dom 

Pomocy Społecznej „Ostoja” z siedzibą w Sośnicowicach przy ul. Kozielskiej 1,              

w pokoju administracji, do dnia 04.12.2020 r. do godz. 10:00. 
 

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nie wpłynięcie oferty w terminie             

lub  niezgodnie z ww. opisem. 

 

4. Przed upływem terminu do składania ofert, Wykonawca może zmienić lub wycofać 

ofertę. Zmieniona oferta winna być złożona na zasadach i w sposób, w jaki jest składana 

oferta z dopiskiem „ZMIANA OFERTY”. 

 

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.12.2020 r. o godz. 10:15 w Domu Pomocy Społecznej  

„Ostoja” z siedzibą w Sośnicowicach przy ul. Kozielskiej 1,  gabinet Dyrektora Domu 

Pomocy Społecznej „Ostoja”. 
 

6. Otwarcia i oceny ofert dokona komisja przetargowa. Otwarcie ofert jest jawne. 
 

7. Podczas otwarcia ofert podane zostaną następujące informacje: 

 

1) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

2) nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

3) ceny, okres gwarancji i serwisu, termin wykonania zamówienia, 

 

które Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie internetowej. 
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XII. Opis sposobu obliczenia ceny. 
 

1. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty z uwzględnieniem wszelkich opłat           

i podatków, ewentualnych upustów i rabatów oraz innych kosztów określonych               

w niniejszej siwz, mających na celu zrealizowanie dostaw do zbiorników 

zlokalizowanych i wskazanych przez Zamawiającego. 
 

2. Do wyliczenia ceny ofertowej należy przyjąć cenę 1 litra oleju opałowego określoną wg 

cennika PKN ORLEN z dnia 01.12.2020 r.  Następnie do tej ceny należy dodać stałą 

niezmienną kwotę wyliczoną przez wykonawcę, na którą składają się wszystkie koszty 

ponoszone przy dostarczeniu 1 litra oleju opałowego z magazynu wykonawcy                 

do zbiorników zamawiającego oraz zysk ze sprzedaży. Od wyniku otrzymanego należy 

odjąć stały zdeklarowany upust zakupu 1 litra oleju opałowego wyrażony w PLN.              

Otrzymany wynik należy zwiększyć o należny podatek VAT. Wartość upustu (zł/l) 

będzie obowiązywała przez cały okres realizacji umowy. 

 

3. Cena brutto za  1 litr oleju opałowego musi być wyrażona w złotych polskich cyfrowo       

i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 

4. Cena oleju opałowego określona przez  wykonawcę w ofercie może ulec zmianie            

w czasie trwania umowy tylko pod warunkiem zmiany ceny producenta (potwierdzonej 

na stronie internetowej wg cennika PKN ORLEN na dzień dostawy) oraz pod warunkiem 

ustawowej zmiany akcyzy i podatku VAT (obecnie stawka podatku VAT wynosi 23%). 

 

5. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów  

i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. W związku z powyższym, Wykonawca wypełniając formularz oferty 

wskazuje cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, którą Zamawiający będzie 

zobowiązany zapłacić Wykonawcy oraz przedkłada informację wskazując nazwę (rodzaj) 

towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania 

oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 

 

 

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
 

1. Kryteriami oceny ofert są: 
 

Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium 

1 
 

Cena brutto 

 

100 % 
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2. Ocena ofert zostanie dokonana wg następujących zasad: 
 

1) dla kryterium – cena brutto  
 

skala pkt:  0-100 
                                                                             najniższa oferowana cena  
              ilość pkt przyznana danej ofercie  =  ----------------------------------  x  100 pkt  

                  badana cena   
       

 

3. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyniku do dwóch miejsc po przecinku. 

 

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spośród ofert niepodlegających 

odrzuceniu uzyska największą ilość punktów. 
 

5. W przypadku wystąpienia omyłek w złożonej ofercie (formularzu oferty), 

Zamawiający poprawi omyłki na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, tj. przyjmując za prawidłową cenę podaną liczbowo. 
  

6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji 

elektronicznej. 

 

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
  

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia w terminie 

określonym w art. 94 ustawy Pzp. 

 

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie 

podać dane niezbędne do zawarcia umowy. 
  

3. Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy. 
 

4. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed zawarciem umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.  
 

 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

przez Wykonawcę. 
 

 

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 

Istotne dla stron postanowienia umowne zawarte są w Załączniku nr 4 do siwz. 
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XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielnie zamówienia. 

 

1. Wykonawcom oraz innym podmiotom, o których mowa w art. 179 ustawy Pzp, 

przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale VI tej ustawy. 
Wykonawca zobowiązany jest przekazać kopię odwołania lub informację określoną  

w art. 181 ustawy Pzp w terminach wymaganych do ich wnoszenia poprzez złożenie 

w formie pisemnej do siedziby Zamawiającego, tj. Domu Pomocy Społecznej OSTOJA  

w Sośnicowicach z siedzibą w Sośnicowicach przy ul. Kozielskiej 1, w pokoju 

administracji, przesłanie w formie faksu pod nr (32) 238 75 43 lub elektronicznie na adres: 

dpsostoja@poczta.onet.pl podając w temacie wiadomości tytuł zamówienia. 

 

XVIII. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 

jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. 
 

 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1  

 pkt 6 ustawy Pzp. 
          

 

XIX. Postanowienia dot. podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

 

2. Wykonawca winien wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom i podać nazwę (firmę) podwykonawcy/-ów. 
 

3. Zamawiający wymaga, aby umowy z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, 

których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi nie były sprzeczne 

z treścią umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą i określały, co najmniej: 

 

1) zakres powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy czynności  

(części zamówienia), 

2) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  

nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej, 
3) wynagrodzenie za wykonanie robót powierzonych podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, z zastrzeżeniem iż kwota ta nie może przekroczyć wynagrodzenia 

wykonawcy wynikającego z umowy, chyba że zamawiający wyrazi zgodę na inne 

regulacje, 

4) termin wykonania robót powierzonych podwykonawcy, z zastrzeżeniem iż termin ten 

nie może przekraczać terminu wykonania robót ustalonego w umowie z wykonawcą, 

chyba że zamawiający wyrazi zgodę na inne regulacje. 

 

4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających zapłatę 

przez wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcom od zapłaty Wykonawcy przez 

zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych i odebranych 

przez podwykonawców. 
 

mailto:dpsostoja@poczta.onet.pl
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5. Zmiana postanowień umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo wymaga 

zgody Wykonawcy i Zamawiającego oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

6. Sformułowanie treści projektów umów lub umów w sposób niezgodny z zasadami 

określonymi w pkt od 3 do 5 spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio 

zastrzeżeń lub sprzeciwu. 
 

7. Wykonawca nie jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu kopii zawartych 

umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi w przypadku 

umów o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy. Wyłączenie, o którym mowa 

powyżej nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł 

 

XX. Postanowienia końcowe. 
 

1. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca może zastrzec w ofercie tajność 

informacji w niej zawartych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim 

przypadku winien wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa zgodnie z art. 11 ust. 4 w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W tym celu Wykonawca winien  

w szczególności: 
 

1) wskazać zastrzeżone dokumenty lub ich części, 

2) wyjaśnić podstawy wyłączenia jawności w stosunku do każdego z nich, 

3) wyjaśnić, czy informacje w nich zawarte nie były poznawalne dla osób trzecich, 

4) wskazać potrzeby uznania danego dokumentu lub jego części za tajemnicę 

przedsiębiorstwa, 

5) wykazać, że zastrzeżone informacje mają dla Wykonawcy znaczenie z uwagi 

na mechanizmy konkurencji, a ich ujawnienie narażałoby interesy wykonawcy 

na szkodę. 

 

     Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 
 

2. Zamawiający: 

 

a) nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej i oferty częściowej, 
b) nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej, 
c) nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania 

zamówienia, 
d) nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.  

 

3. Wszystkie ustalenia dotyczące dat i godzin, stosowane dla potrzeb niniejszego 

postępowania, przyjmuje się zgodnie z czasem lokalnym właściwym dla siedziby 

Zamawiającego. 
4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.  

5. Przy realizacji zamówienia Strony zobowiązane są do porozumiewania się (składania 

dokumentów) w języku polskim, koszt ewentualnych tłumaczeń jest elementem realizacji 

zamówienia. 
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 

z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.). 
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7. Zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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”, Zamawiający informuję, że: 
  

▪ administratorem danych osobowych osoby fizycznej jest Dom Pomocy Społecznej 

„Ostoja”, ul. Kozielska 1, 44-153 Sośnicowice, tel. (32) 238 75 42, 

▪ inspektor ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej „Ostoja”                  

w Sośnicowicach jest dostępny pod nr telefonu: (32) 238 75 42 wew. 25, adres e-mail: 

iod_dpsostoja@onet.pl 

▪ dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jw., 

▪ odbiorcami osobowych osoby fizycznej będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o treść art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy 

Pzp, 

▪ dane osobowe osoby fizycznej będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 

czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 

trwania umowy, 

▪ obowiązek podania przez osobę fizyczną danych osobowych bezpośrednio jej 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z treści ustawy Pzp,   

▪ w odniesieniu do danych osobowych osoby fizycznej, decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do treści art. 22 RODO, 

▪ osoba fizyczna: 

− na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących, 

− na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania jej danych osobowych **, 

− na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa  

w treści art. 18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w 

przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych osoby fizycznej narusza 

przepisy RODO, 

▪ osobie fizycznej nie przysługuje: 
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− 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 treści art. 20 RODO, 

− na podstawie art. 21 RODO - prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej 

jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.  

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 

przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie 

może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 

uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
 

 

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
 

1. Formularz oferty. 
2. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu. 
3. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia. 
4. Istotne postanowienia umowne.  

 

Członkowie komisji powołani aktem powołania komisji z dnia 10.05.2018 r.:  
 

1. Kornelia Kuberek   ............................................................. 

       (imię i nazwisko)                                                                 (podpis) 

2. Małgorzata Karaś   ............................................................. 

       (imię i nazwisko)                                                                 (podpis) 

3. Ewa Kowalska   ............................................................. 

       (imię i nazwisko)                                                                 (podpis) 

4.  Bogusława Bogucka - Szydło ............................................................. 

       (imię i nazwisko)                                                                 (podpis) 

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w dniu 25.11.2020 r.  zatwierdził:  

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Ostoja”. 
 

 

 


