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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

do zadania pn.:  
„DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO”  

 
 
 
 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 
 

 
 
 

Zatwierdzono w dniu: 
19.09.2017 r. 

 
 
 
 
 

dr Tomasz Stobiecki 
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SPIS TREŚCI  
1. Nazwa oraz adres zamawiającego 
2. Tryb udzielenia zamówienia 
3. Opis przedmiotu zamówienia 
4. Oferty częściowe, oferty wariantowe, zamówienia uzupełniające, korzystanie ze zdolności innych 

podmiotów  
5. Termin wykonania zamówienia 
6. Warunki udziału w postępowaniu 
7. Przesłanki wykluczenia z postępowania 
8. Oświadczenia i dokumenty jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku 

podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 
9. Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach 

określonych w art. 22a p.z.p. oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom 

10. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 p.z.p.) 
11. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów  
12. Wadium 
13. Termin związania ofertą  
14. Opis sposobu przygotowania ofert 
15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  
16. Opis sposobu podania ceny ofertowej  
17. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

wag tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert  
18. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy 
19. Wymagania odnośnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
20. Umowa w sprawie realizacji zamówienia  
21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego 
 
ZAŁĄCZNIKI  
Załącznik 1. Formularz oferty 
Załącznik 2. Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 p.z.p. w odniesieniu do przesłanek 

wykluczenia z postępowania 
Załącznik 3. Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 p.z.p. w odniesieniu do spełniania 

warunków udziału w postępowaniu 
Załącznik 4. Zobowiązanie Podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia 
 UWAGA: Tylko przy korzystaniu z zasobów innego Podmiotu. 

Załącznik 5. Oświadczenie o przynależności  lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art, 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p.  
UWAGA: Zgodnie z art. 24 ust. 11, Wykonawcy składają w/w oświadczenie w 
stosunku do Wykonawców, którzy biorą udział w przedmiotowym postępowaniu, w 
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o 
oferentach, o której mowa w art. 86 ust. 5 p.z.p. 

Załącznik 6. Projekt umowy. 
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1. NAZWA l ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Zamawiającym jest Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Oddział Sośnicowice 

reprezentowany przez Kierownika Oddziału mgr Stanisława Stobieckiego,  
44-153 Sośnicowice,  ul. Gliwicka 29, 
tel. (32) 238 75 84,  fax (32) 238 75 03 
e-mail: ior@ior.gliwice.pl  web: www.ior.gliwice.pl , www.ior.gliwice.pl/przetargi.php  
 
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art.10 ust.1 i art. 39 
z zastosowaniem tzw. „procedury odwróconej” zgodnie z art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – 
Prawo zamówień publicznych. 
 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w łącznej ilości do 

100 m3 z przeznaczeniem na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu 
Badawczego Oddział Sośnicowice. Wymagane parametry oleju wg: PN–C–96024:L1.  
CPV: 09135100-5. Nabywany olej przeznaczony jest do celów opałowych. 

3.2. Łączna ilość kupowanego oleju określona w punkcie 3.1. może ulec zmniejszeniu (zgodnie z 
potrzebami Zamawiającego), co nie wpływa na jednostkową cenę umowną przedmiotu zamówienia. 

3.3. Jednorazowa ilość dostarczanego oleju opałowego to 10 do 20 m3, zgodnie z potrzebami 
Zamawiającego.  

3.4. Dostawy należy realizować specjalistycznymi autocysternami, zaopatrzonymi w legalizowane 
urządzenia wyładowcze, wskazujące dokładną ilość wydanego oleju opałowego w temperaturze 
referencyjnej +15 0C. Pojemność zbiorników oleju opałowego u Zamawiającego to 24 m3. 

3.5. Dostawy oleju opałowego będą realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  

 
4. OFERTY CZĘŚCIOWE, OFERTY WARIANTOWE, ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE, 

KORZYSTANIE ZE ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW 
4.1. Zamówienie nie zostało podzielone na części i Zamawiający nie dopuszcza składania ofert 

częściowych. 
4.2. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej i wymaga złożenia oferty w oparciu o 

dokumenty zawarte w specyfikacji. 
4.3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.  
4.4. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych i ekonomiczno-finansowych innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.  
 
5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania zamówienia ustala się: sezon grzewczy 2017/2018 – do dnia 30.04.2018 r. 
 
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz 

spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 
6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące 

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów, co oznacza że o uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty 
posiadające koncesje, zezwolenia, licencje lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest 
wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie 
członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkani tj. 

mailto:ior@ior.gliwice.pl
http://www.ior.gliwice.pl/
http://www.ior.gliwice.pl/przetargi.php
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posiada aktualne uprawnienia do wykonania działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami 
ciekłymi.  

6.3. Zamawiający wymaga aby Wykonawca znajdował się w sytuacji ekonomiczno-finansowej 
umożliwiającej realizację zadania. 

6.4. Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał zdolność techniczną do realizacji zadania. 
6.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wystarczy by 

warunki określone w pkt 6.2., 6.3. i 6.4. spełniał jeden z Wykonawców. 
 
7. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
7.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się  Wykonawcę, w stosunku do którego  

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 p.z.p. oraz wykonawcę 
w stosunku do którego zachodzi podstawa wykluczenia wskazana w art. 24 ust. 5 pkt 1 p.z.p. 

7.2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 p.z.p. 
7.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 p.z.p., 

może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania 
jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie 
szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz 
podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie 
dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 
postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli 
wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu 
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 
obowiązywania tego zakazu.  

7.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody.  

7.5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

 
8. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 

CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

8.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenia aktualne na dzień składania 
oświadczeń, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 
1) nie podlega wykluczeniu, 
2) spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

8.2. Oświadczenia, o których mowa w poprzednim punkcie należy złożyć zgodnie z Załącznikami 2 i 3 
do SIWZ. 

8.3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 p.z.p., dotyczącej Wykonawców biorących udział w 
przetargu, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p. Wraz ze złożeniem oświadczenia 
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Treść oświadczenia została 
zamieszczona w Załączniku 5 do SIWZ.  

8.4. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w 
postępowaniu Wykonawca składa następujące dokumenty: 
1)  aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 
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do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert, 

2) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie powyżej składa dokumenty 
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,  

3) koncesje, zezwolenia lub licencje, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, 
zezwolenia lub licencji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym 
zamówieniem (decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o nadaniu koncesji na obrót 
paliwami ciekłymi ważna w okresie od 10.10.2017. do 30.04.2018.),  

4) w razie potrzeby Zobowiązanie Podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia zgodnie z Załącznikiem 4 do SIWZ.  

8.5. Dokumenty wymienione w pkt 8.4. należy przedstawić w formie oryginałów lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem. 

8.6. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa p.z.p., w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie 
zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  
 

9. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH 
PODMIOTÓW< NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22a P.Z.P. ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH 
POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZADANIA PODWYKONAWCOM. 

9.1. Wykonawca może w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach 
technicznych lub sytuacji ekonomiczno-finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

9.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi wykazać 
Zamawiającemu, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów przedstawiając 
oświadczenie o treści zamieszczonej w Załączniku 4 do SIWZ.  

9.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie w 
jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach o 
treści zamieszczonej w Załącznikach 2 i 3 do SIWZ.  
 

10. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA (ART. 23 P.Z.P.).  

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowaniu w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie 
może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 
p.z.p., natomiast spełnienie warunków udziału w postępowaniu wykonawcy wykazują zgodnie z 
punktem 6.5. SIWZ. 

10.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie każdy Wykonawców składa oświadczenie 
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (Załącznik 2 do SIWZ) oraz oświadczenie o 
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik 3 do SIWZ). 

10.4. Każdy z Wykonawców składa dokumenty, o których mowa w pkt. 8.4. SIWZ. 
10.5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik 

5 do SIWZ) składa każdy z Wykonawców. 
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11. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ l DOKUMENTÓW 
11.1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
11.2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora 

pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca, przy użyciu faksu lub środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną, z zastrzeżeniem wymogów ustanowionych poniżej w punktach 11.3. – 11.5.  
Adres do komunikacji: Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Oddział 
Sośnicowice, ul. Gliwicka 29, 44-153 Sośnicowice (siedziba Zamawiającego), fax.: (32) 238 75 03, 
e-mail: ior@ior.gliwice.pl 

11.3. Ofertę składa się w formie pisemnej zgodnie z pkt 15.1. 
11.4. Oświadczenia, o których mowa w pkt 8.2. i 8.3. oraz dokumenty, o których mowa w pkt 8.4. składa 

się podpisane zgodnie z punktami 14.4. do 14.7. SIWZ w formie pisemnej lub w formie faksu lub 
drogą elektroniczną w formie dokumentu zeskanowanego.  

11.5. Wszelkie pisma Wykonawcy i Zamawiającego związane z postępowaniem (w tym zapytania 
dotyczące postępowania) podpisuje się w sposób umożliwiający identyfikację autora i składa się w 
formie pisemnej lub w formie faksu lub drogą elektroniczną w formie dokumentu zeskanowanego. 

11.6. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą przez 
Zamawiającego z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (art. 
38).  

11.7. W przypadku dokumentów przekazywanych w formie faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron 
na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

11.8. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do podpisywania przekazywanych oświadczeń i 
dokumentów oraz do kontaktów z Wykonawcami jest Kierownik Oddziału dr Tomasz Stobiecki.  

 
12. WADIUM 

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium. 
 
13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

 
14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 
14.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
14.2. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, trwałą 

czytelną techniką. 
14.3. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 

formularzy, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami. 
14.4. Oferta i oświadczenia Wykonawcy muszą być podpisane przez osobę, która jest upoważniona do 

reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości 
odpowiadającej cenie oferty zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS lub ewidencji działalności 
gospodarczej lub zgodnie z postanowieniami umowy spółki. 

14.5. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. 
14.6. Zobowiązanie podmiotu złożone zgodnie z Załącznikiem 4 do SIWZ musi być podpisane przez 

osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu.  
14.7. Dokumenty potwierdzające spełnienie udziału w postępowaniu wymienione w punktach 8.4.1.do 

8.4.3. SIWZ, powinny być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z 
oryginałem. 

14.8. Wszystkie poprawki w ofercie jak i załącznikach winny być parafowane. 

mailto:ior@ior.gliwice.pl
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14.9. Zaleca się aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane a oferta spięta w sposób 
uniemożliwiający jej dekompletację. Brak numeracji stron i spięcia stron oferty nie skutkuje 
odrzuceniem oferty. 

14.10. Zaleca się, aby dokumenty potwierdzające spełnienie udziału w postępowaniu wymienione w 
punkcie 8.4. SIWZ były dołączone do oferty w momencie jej złożenia. Brak tych dokumentów w 
ofercie w momencie jej złożenia nie skutkuje odrzuceniem oferty. 

14.11. Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty lub wycofać ofertę przed upływem terminu 
składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad, jakie dotyczą składania ofert z 
dopiskiem „ZMIANA”. 

14.12. Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzegł (nie później niż w terminie 
składania ofert), że nie mogą być  udostępniane, muszą być oznaczone klauzulą: NIE 
UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA i załączone jako odrębna część 
niezłączona z jawną częścią oferty w sposób trwały.  
UWAGA: W przypadku braku wykazania (złożenia właściwego uzasadnienia) w terminie składania 
ofert, iż zastrzeżone dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna, że nie została 
spełniona przesłanka podjęcia niezbędnych działań w celu zapewnienia poufności i dane te staną 
się jawne od momentu otwarcia ofert. 

14.13. Oferta oraz informacje zastrzeżone powinny być dostarczone w zamkniętej kopercie z dopiskiem 
„DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO”, opieczętowanej przez Wykonawcę. 

14.14. Zamawiający zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uchybienia wynikające z 
dostarczenia ofert niewłaściwie oznakowanych. 

 
15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
15.1. Składanie ofert 

1) Oferty należy nadsyłać do dnia 29.09.2017 r. do godz.1000, na adres siedziby Zamawiającego  
44-153 Sośnicowice, ul. Gliwicka 29 lub składać osobiście w sekretariacie Zamawiającego pod 
wskazanym adresem. 

2) Ofertę, która wpłynie do Zamawiającego po terminie zwraca się niezwłocznie Wykonawcy. 
15.2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 29.09.2017 r. o godzinie 1015 w sekretariacie Instytutu 

Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego Oddział Sośnicowice. 
 
16. OPIS SPOSOBU PODANIA CENY OFERTOWEJ 
16.1. W cenę ofertową stanowiącą podstawę do oceny ofert (cena jednostkowa za 1 m3 oleju opałowego) 

należy wkalkulować wszystkie koszty łącznie z transportem. Cena musi być podana w PLN cyfrowo 
i słownie, bez podatku VAT (cena netto). Oprócz tej ceny należy podać wartość podatku VAT za 1 
m3 oleju. 

16.2. Cena ofertowa może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen. 
16.3. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w “Formularzu ofertowym” 

stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dokładnością 
do dwóch miejsc po przecinku. 

16.4. Cena jednostkowa oleju w dniu dostawy wzrośnie lub zmaleje proporcjonalnie do zmiany ceny 
hurtowej netto Oleju Napędowego Grzewczego EKOTERM PLUS ogłoszonej dniu dostawy na 
stronie internetowej PKN ORLEN, w stosunku do ceny odniesienia z dnia 19.09.2017. podanej na 
tej stronie internetowej, wynoszącej 2283,00 zł netto. 

16.5. Cenę oleju należy podać przyjmując temperaturę referencyjną oleju + 15 0C. 
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17. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMIAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 
Jedyne kryterium oceny ofert stanowi cena (cena – 100 %). Zamawiający udzieli zamówienia 
Wykonawcy, który przedłoży ważną ofertę (niepodlegającą odrzuceniu) zawierającą najniższą cenę 
jednostkową netto za 1 m3 oleju opałowego, spośród wszystkich ważnych ofert złożonych w 
postępowaniu. 

 
18. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
18.1. Wybrany Wykonawca podpisze umowę przygotowaną zgodnie z Załącznikiem 6.  
18.2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie 

odwołania, określonego w art. 182 ust. 1 pkt. 2. z zastrzeżeniem art. 183 p.z.p.  
18.3. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana przedstawił w niej 

nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z SIWZ, 
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, które przedstawił najkorzystniejszą ofertę spośród 
pozostałych ofert nie podlegającą wykluczeniu i spełniającą warunki udziału w postępowaniu. 
 

19. WYMAGANIA ODNOŚNIE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy, z którym zawrze umowę składania 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
20. UMOWA W SPRAWIEW REALIZACJI ZAŁÓWIENIA 

Umowa zostanie sporządzona zgodnie z formularzem stanowiącym Załącznik 6 do SIWZ z 
uwzględnieniem danych zawartych w ofercie wybranego Wykonawcy. 

 
21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W 

TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
21.1. W niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące odwołań, zgodnie z art. 180-198 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 
21.2. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu zgodnie z art. 198 a-g ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji obowiązują przepisy ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.  

 
Kierownik Oddziału 

 
dr Tomasz Stobiecki 
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