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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego   

Realizacja zamówienia publicznego pn.:  

Dostawa oleju napędowego grzewczego typu EKOTERM PLUS w latach 2017-

2020 dla kotłowni w budynku Urzędu Gminy oraz kotłowni w Szkole 

Podstawowej w Skarżysku Kościelnym 
 

 
I.  Nazwa oraz adres zamawiającego: 

1. Pełna nazwa zamawiającego: 

     Gmina Skarżysko Kościelne 

2. Adres: 

     ul. Kościelna 2a,   26-115 Skarżysko Kościelne 

3. Numer telefonu / faksu: (41) 27-14-466 /  (41) 27-14-481 

4. Adres internetowy: http/www.skarzysko.com.pl,  

5. Strona internetowa, na której udostępniona będzie informacja o postępowaniu o udzielenie  

zamówienia: www.ugskarzysko.bip.doc.pl 

6. NIP Gminy Skarżysko Kościelne: 663-133-84-09  

7. REGON:    291010168 

8. E-mail: koscielne@skarzysko.com.pl  

 

II. Tryb udzielenia zamówienia: 

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.1579 t.j.), zwanej w dalszej 

części specyfikacji istotnych warunków zamówienia „ustawą Pzp” oraz wydanymi na 

podstawie niniejszej ustawy Rozporządzeniami wykonawczymi dotyczącymi 

przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza:  

1) Rozporządzenie 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),  

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie 

średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania 

wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2254),  

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot 

wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek 

przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.(Dz. U. z 2015r. poz. 

2263 ze zmianami).  

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień 

publicznych tj. 209.000 Euro .  

3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 

oraz art. 39 - 46 Prawa zamówień publicznych.  

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 

Kodeks Cywilny.  

http://www.ugskarzysko.bip.doc.pl/
mailto:koscielne@skarzysko.com.pl
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5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 

aukcji elektronicznej.  

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający 

nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w języku 

obcym.  

7. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych. Rozliczenia 

prowadzone będą wyłącznie w złotych polskich.  

8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem 

przewidzianych w ustawie Pzp.  

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:     

Nazwa nadana zamówieniu publicznemu przez Zamawiającego: 

 

„Dostawa oleju napędowego grzewczego typu EKOTERM PLUS w latach 2017-2020 dla 

kotłowni w budynku Urzędu Gminy oraz kotłowni w Szkole Podstawowej w Skarżysku 

Kościelnym” 

 

oznaczenie CPV: 09135100-5 
Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego grzewczego typ 

EKOTERM PLUS, własnym transportem w sezonach grzewczych 2017-2020 do kotłowni w 

budynku Urzędu Gminy, ul. Kościelna 2a oraz kotłowni w Szkole Podstawowej w Skarżysku 

Kościelnym ul. Szkolna 5. 

Przewidywana ilość dostawy oleju łącznie ok. 150.000 litrów. 

Dostarczany olej opałowy winien posiadać aprobatę techniczną lub świadectwo dopuszczenia do 

obrotu. 

Każdorazowa dostawa następować będzie na podstawie zgłoszenia przez Zamawiającego lub przez 

Dyrektora Szkoły Podstawowej, w ciągu czasu określonego przez Wykonawcę w złożonej ofercie 

od momentu złożenia tego zgłoszenia. 

Olej opałowy lekki L–1 według Polskiej Normy PN C–96024 powinien spełniać wymagania:  

1) gęstość w 15 ºC, max – 860kg/m3,  

2) wartość opałową, min. - 42,6 MJ/kg,  

3) temperatura zapłonu, min. – 56 ºC,  

4) lepkość kinematyczna w 20 ºC, max. - 6,00 mm2/s  

5) skład frakcyjny: do 250 ºC destyluje, max.- 65 %(V/V), do 350 °C destyluje, min.- 85 % (V/V),  

6) temperatura płynięcia, max. - - 20  ºC,  

7) pozostałość po koksowaniu (z 10 % pozostałości destylacyjnej, max. - 0,3 % (m/m),  

8) zawartość siarki, max. - 0,1 % (m/m),  

9) zawartość wody, max. - 200 mg/kg,  

10)zawartość zanieczyszczeń stałych, max. - 24 mg/kg,  

11) pozostałość po spopieleniu, max. - 0,01 % (m/m),  

12) barwa - czerwona,  

Podstawą do wystawienia faktury będzie ilość oleju w litrach  

wg wskazań zalegalizowanego układu pomiarowego z kompensacją do temperatury referencyjnej 

+15 °C odczytana przy autocysternie podczas rozładunku.  

Jednorazowe ilości dostawy oleju w zależności od potrzeb indywidualnych placówek wahać się 

będą od 4.000 litrów do 10.000 litrów. Dostawy do placówek nie będą łączone. 
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Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części 

zamówienia.  
1) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia.  

2) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcy, 

stosownie do treści art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę 

części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez 

wykonawcę firm podwykonawców.  

3) Stosownie do treści art. 36b ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, iż jeżeli zmiana albo 

rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na 

zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, 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) Zgodnie z art. 36ba ust. 1 jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na 

usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia 

oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające 

brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.  

5) Zgodnie z art. 36ba ust. 2 jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy 

zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub 

zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

6) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

7) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jest zobowiązany przedłożyć zamawiającemu 

umowę z Podwykonawcą, określającą zakres dostaw podwykonawcy, w terminie wskazanym w 

zawiadomieniu o wyborze oferty. Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. Umowy z Podwykonawcami będą zgodne, co do 

treści z umową zawartą z Wykonawcą. Odmienne postanowienia są nieważne.  

8) Zamawiający zgłasza odpowiednio pisemne zastrzeżenia lub pisemny sprzeciw do umowy o 

podwykonawstwo, jej zmian, a także ich projektu w terminie 14 dni od dnia dostarczenia 

Zmawiającemu umowy o podwykonawstwo, jej zmiany lub ich projektu, jeżeli:  

a) nie określono zakresu dostaw powierzonych podwykonawcy,  

b) kwota wynagrodzenia za realizację części świadczenia objętego umowa o podwykonawstwo jest 

wyższa, niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy,  

c) termin wykonania dostaw objętych umową o podwykonawstwo jest niezgodny z umową zawartą 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,  

d) termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo, jest niezgodny z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą,  

e) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady z tytułu 

gwarancji lub rękojmi jest krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec 

Zamawiającego lub nie odpowiada zakresowi odpowiedzialności przyjętej przez Wykonawcę 

wobec Zamawiającego,  

f) brak w umowie o podwykonawstwo zastrzeżenia, że Zamawiający ma prawo wglądu w 

dokumenty finansowe podwykonawców lub dalszych podwykonawców i żądania przedstawienia na 

każde żądanie Zamawiającego dowodów zapłaty należnego podwykonawcom wynagrodzenia  

9) Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania 

Podwykonawców w takim samym stopniu, jak to by były jego własne. 
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IV. Termin wykonania zamówienia. 

Wymagany termin realizacji zamówienia:  

Od daty podpisania umowy do dnia - 30.11.2020 r. 

 V. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia. 
  

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  

1.1. nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 

ustawy Pzp tj. z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:  
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał 

braku podstaw wykluczenia;  

2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 

258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) 

lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),  

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Kodeks karny,  

c) skarbowe,  

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);  

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej 

lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa 

w pkt 5.4. ppkt 2 SIWZ;  

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, 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;  

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 

warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 

wymaganych dokumentów;  

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez 

zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 

pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 

którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 

agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 

postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w 

inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;  

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest 

w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;  

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o 

zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
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podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 

1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);  

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o 

zamówienia publiczne;  

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), 

złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
 

1.2. nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1 

ustawy Pzp tj.:  
- 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub 

którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w 

trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 

233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);  

 

1.3. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu 

o zamówieniu i SIWZ, dotyczące:  
 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów,  
 

- wymagane jest posiadanie koncesji na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z ustawą z dnia 10 

kwietnia 1997r Prawo energetyczne;  

 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,  

 

- wymagane jest wykazanie przez wykonawcę posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną co najmniej 200.000 zł;  

 

3) zdolności technicznej lub zawodowej  

- wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, co najmniej dwóch głównych dostaw związanych z przedmiotem zamówienia i do niego 

proporcjonalnych, obejmujących dostawę oleju opałowego w ilości 50 tyś. litrów dla jednej 

dostawy. Spełnienie tych warunków musi być potwierdzone dowodami, z których wynika, że 

wskazane dostawy zostały wykonane należycie.  

 

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

zgodnie art. 22a ustawy Pzp, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 

sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków prawnych.  
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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.  

 

Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp, wskazane w 

SIWZ i ogłoszeniu.  

 

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 

solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną 

przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

 

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o 

którym mowa w ust. 2 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:  

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w 

rozdziale V pkt. 1.3. SIWZ.  
 

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  
 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia.  

Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, 

zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 

regulującej współpracę tych wykonawców. 

  

4. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków  

Ocena spełniania warunków zostanie dokonana dwuetapowo:  

Etap I – ocena wstępna wszystkich Wykonawców na podstawie „Oświadczenia o spełnieniu 

warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia z postępowania”, zgodnie z art. 25a ust.1 

ustawy Pzp – załączniki nr 2 i nr 3 do SIWZ, wg formuły spełnia/nie spełnia;  

Etap II – Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia 

w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy Pzp, wskazane 

w SIWZ.  
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VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia a 

także innych dokumentów składających się na ofertę.  
 

1. Formularz ofertowy sporządzony wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.  

2. Informacja o wystąpieniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami 

o podatku od towarów i usług Załącznik nr 5 do SIWZ.  

3. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 

oraz 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia 

– wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.  

4. W celu wstępnego wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1b Pzp Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia – wg 

wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.  

5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, 

przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 (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. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących 

dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania:  

- 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 Pzp;  
7. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących 

dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu:  
 
- W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do 

prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, określonych w 

rozdziale V pkt. 1.3., ppkt. 1 SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy: koncesji na obrót paliwami 

ciekłymi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r Prawo energetyczne.  

 

-  W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej 

lub finansowej określonego w rozdziale V pkt. 1.3., ppkt. 2 SIWZ zamawiający żąda od 

wykonawcy:  

a) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 zł  
b) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, 

który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego 

warunku udziału w postępowaniu.  
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- W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku dotyczącego zdolności technicznej 

lub zawodowej określonego w rozdziale V pkt. 1.3., ppkt. 3 SIWZ zamawiający żąda od 

wykonawcy: wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

obejmujących co najmniej dwie główne dostawy związane z przedmiotem zamówienia, 

polegające na dostawie oleju opałowego w ilości co najmniej 50 tyś. litrów dla jednej dostawy 
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 

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 - oświadczenie 

wykonawcy.  
 

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W przypadku 

powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego – Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta 

zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, stosownego 

zobowiązania, które określi w szczególności:  

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;  

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego;  

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  

4) czy podmiot na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 

dostawy, których wskazane zdolności dotyczą.  
 

- 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 składanych przez 

siebie oświadczeniach – Załączniki nr 2 i 3 do SIWZ.  

- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także 

oświadczenie – Załącznik nr 2 do SIWZ – dotyczące podwykonawców. 
  

8. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej.  
- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie wg 

wzoru na Załączniku nr 2 i 3 do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w oraz brak podstaw 

wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców dla ustanowionego 

pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub 

do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 
 

9. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6, składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że:  

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  
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Dokument, o którym mowa powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert.  

- Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 

wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, że 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.  

- W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o 

udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 
  

10. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają 

wymaganiom określonym przez zamawiającego.  
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 

zamawiającego, zamawiający żąda przedłożenia aktualnego świadectwa jakości oferowanego 

oleju opałowego wystawione przez producenta.  
 

11 . Postanowienia dotyczące składanych dokumentów  
 

- Wszelkie Oświadczenia (w tym Wykazy), o których mowa w niniejszej specyfikacji dotyczące 

Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w 

oryginale. Pozostałe dokumenty dotyczące wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

 

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z 

nich dotyczą.  

 

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 

elektronicznej.  

 

- Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela 

wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.  

 

- Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do 

złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 

podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione 

podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do 

złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.  

 

- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak 

podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający 

posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takiej sytuacji wykonawca 
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zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane 

dokumenty lub oświadczenia się znajdują.  

 

- Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić 

wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz 

którego dostawy były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.  

 

- W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w §5 tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału 

w postępowaniu) i w §7 (składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy 

z udziału w postępowaniu przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w SIWZ) rozporządzenia Ministra Rozwoju 

z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1126), w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych 

wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

  

- W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w §5 

(tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w 

postępowaniu) i w §7 (składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z 

udziału w postępowaniu przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w SIWZ) rozporządzenia Ministra Rozwoju 

z dnia 26 lipca 2016 r., które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności 

oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, 

zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, 

korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.  

 

- W uzasadnionych przypadkach, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia 

tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez 

zamawiającego dokumentów.  

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.    
 

UWAGA:  

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przewiduje uprawnienia wynikające z 

art. 24aa  (procedura odwrócona) 

 Etap I to:  badanie wszystkich złożonych ofert. Etap ten zamyka analiza ofert pod kątem 

przesłanek odrzucenia z art. 89. 

 Etap II to:   ocena wszystkich nie odrzuconych ofert wg przyjętych przez zamawiającego kryteriów 

oceny. 

 Etap III to: badanie oświadczenia wykonawcy, którego ofertę zamawiający ocenił najwyżej. 

 Etap IV to:  badanie dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i 

nie podleganie wykluczeniu, jakie składa na żądanie zamawiającego wykonawca, 

którego oferta została oceniona najwyżej. 

Etap V to:  wybór oferty najwyżej ocenionej przez zamawiającego, jako oferty 

najkorzystniejszej , którą złożył wykonawca nie podlegający wykluczeniu i spełniający 

warunki udziału w postępowaniu. 
Jeżeli Wykonawca nie złożył Oświadczeń, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub 

złożone Oświadczenie lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego 

wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 



In.III.271.25.2017 

Dostawa oleju napędowego grzewczego typu EKOTERM PLUS w latach 2017-2020 dla kotłowni w budynku Urzędu Gminy oraz 

kotłowni w Szkole Podstawowej w Skarżysku Kościelnym 

 12 

 

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. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych:  

1) W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia, oraz informacje Wykonawcy i Zamawiający przekazują za pośrednictwem poczty 

elektronicznej lub faksu z zastrzeżeniem ust. 6. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.  

 

2) Wykonawca w swojej ofercie zobowiązany jest wskazać swój adres e-mailowy, numer faksu, jak 

również adres do korespondencji – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ.  

 

3) Dokumenty, o których mowa w ust. 1 powinny być sporządzone w formie pisemnej, podpisane 

przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z aktualnym dokumentem 

rejestrowym lub pełnomocnictwem i zgodnie z wyborem Wykonawcy przesłane:  

a) pocztą elektroniczną – na adres e-mailowy: koscielne@skarzysko.com.pl  – dokumenty powinny 

być zeskanowane do formatu *pdf lub *jpeg po ich podpisaniu przez uprawnioną osobę;  

b) faksem – na nr 41 / 2714481  

c) pisemnie na adres Zamawiającego: Urząd Gminy Skarżysko Kościelne, ul. Kościelna 2a, 26-115 

Skarżysko Kościelne 

 

4) Wykonawcy kierujący korespondencję do Zamawiającego powinni powoływać się na numer 

referencyjny postępowania: In.III.271.25.2017 

 

5) Komunikacja z Wykonawcami będzie prowadzona również poprzez zamieszczanie istotnych 

informacji dotyczących postępowania na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: 

www.ugskarzysko.bip.doc.pl   

 

6) Forma pisemna zastrzeżona jest dla składania oferty wraz z załącznikami oraz oświadczeń i 

dokumentów składanych przez Wykonawcę dla wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz na 

potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu;  

 

7) W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą 

elektroniczną lub faksem, każda ze stron postępowania na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza 

fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę 

domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres mailowy lub numer faksu 

podany przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się 

Wykonawcy z treścią przekazanego pisma.  

 

8) Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:  

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: 

Andrzej Skrzypczak oraz Robert Gładyś - tel: 41/27-14-466 w.18, pok.118 w siedzibie 

Zamawiającego – w sprawach  proceduralnych  

Ksawery Krupa – tel: 41/27-14-466 w.20, pok.100 w siedzibie Zamawiającego – w sprawach 

technicznych. 

Informacje udzielane są w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek – godz. 8:00-16:00,   wtorek-

piątek – godz. 7:30-15:30 

 

 

 

 

mailto:koscielne@skarzysko.com.pl
http://www.ugskarzysko.bip.doc.pl/
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2. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

 

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim 

wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż na 2 

dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem, że: jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści 

specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może 

udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.  

 

2) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa 

w pkt. 1), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści 

specyfikacji bez rozpoznania.  

 

3) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania 

źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej www.ugskarzysko.bip.doc.pl   

 

4) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 

kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności 

postępowania.  
  

3. Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  
 

W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a dokonaną zmianę treści SIWZ udostępnia na 

stronie internetowej www.ugskarzysko.bip.doc.pl   

 

Wszelkie zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z 

wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą 

wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej 

ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.  

 

Jeżeli wprowadzona zmiana treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia 

zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w 

ofertach, jeżeli będzie to niezbędne. 

 

Jeżeli wprowadzona zmiana treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający 

zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie głoszenia zamieszczonego w 

Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas 

niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 

12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych.  

 

Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie 

głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zamieści informację 

o zmianach na stronie internetowej.  

                     

VIII. Wadium: 

Zamawiający nie wymaga  wniesienia  wadium. 

 

  

http://www.ugskarzysko.bip.doc.pl/
http://www.ugskarzysko.bip.doc.pl/
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 IX    Termin związania ofertą  

       1.  Składający ofertę pozostaje związany ofertą na okres 30 dni od terminu składania ofert. 

       2.  Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.    

       3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 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 tego 

terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

4. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie 

wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.  

 

X. Opis sposobu przygotowania ofert: 

     1. Wymogi formalne: 

 

1.1 Wykonawca  składa jedną ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w siwz.  Na 

ofertę składają się: oferta cenowa, oświadczenia w celu wstępnego wykazania braku 

podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 

ustawy Pzp, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia – wg wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ oraz w celu wstępnego wykazania spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b Pzp 

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia – wg wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 3 do SIWZ. 
   1.2. Ofertę  składa się, pod rygorem nieważności  w formie pisemnej.      

   1.3. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty stanowiącym załącznik Nr 1 do siwz  

w formie pisemnej, w języku polskim, podpisaną przez osobę ( osoby) uprawnioną do 

składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy. 

   1.4. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z  

wyłączeniem omyłek polegających na niezgodności oferty ze s.i.w.z. niepowodujących 

istotnych zmian w treści oferty w rozumieniu art.87 ust.2 pkt.3 ustawy Pzp. 

               1.5. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez  

osobę ( osoby ) podpisujące ofertę. 

   1.6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.. 

   1.7. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach 

sporządzonych przez wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i 

wierszy odpowiadać będzie formularzom określonym przez zamawiającego w załącznikach 

do niniejszej siwz.  

   1.8. Oferta oraz załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, pisemnie na   

papierze, przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawiania śladu. 

   1.9 Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na       

język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Podczas oceny ofert zamawiający będzie     

opierał się na tekście przetłumaczonym. 

 1.10. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można 

odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie 

zawiera imienia i nazwiska to musi być on uzupełniony napisem (np. w formie odcisku 

stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego. 

1.11. Formularz oferty, oświadczenia, wykazy, również te złożone na załącznikach do niniejszej 

siwz muszą być podpisane przez wykonawcę lub upoważnionego/ych przedstawiciela/i 

wykonawcy w sposób wskazany w pkt  1.10). 

1.12. Każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę/y podpisującą/e ofertę 

1.13. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę w  rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. 

U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), wykonawca winien w sposób nie budzący 
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wątpliwości zastrzec, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania i 

winny być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w 

rozumieniu art.11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” oraz dołączone w 

osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. 

Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dostosowanie do pozostałej 

części oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron). 

1.14. Wszystkie zapisane strony oferty oraz załączonych dokumentów i oświadczeń winny być 

kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno 

ponumerowanych stron składa się całość dokumentacji. Niespełnienie tego warunku nie 

będzie skutkować odrzuceniem oferty. 

 

  2. Opakowanie oferty: 

2.1 Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym opakowaniu 

(kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem 

terminu składania ofert. 

 

2.2. Opakowanie musi zostać opatrzone: 

 a/  adresem Zamawiającego:  

              

Urząd Gminy Skarżysko Kościelne  

             ul. Kościelna 2a 

26-115 Skarżysko  Kościelne 
b/  oznaczone napisem:  

 

Oferta - „Dostawa oleju napędowego grzewczego typu EKOTERM PLUS w latach 2017-2020 

dla kotłowni w budynku Urzędu Gminy oraz kotłowni w Szkole Podstawowej w Skarżysku 

Kościelnym”. 
– nie otwierać przed: 31-10-2017r. godz. 10:30. 

 

c/ imieniem i nazwiskiem ( nazwą / firmą ) oraz dokładnym adresem (siedzibą ) oraz numerem 

telefonu i faksu wykonawcy; dopuszcza się odcisk stempla, lub podobnym napisem 

dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej  korespondencji wpływającej do 

zamawiającego. 

 d/ wszelkie elementy oferty nie opakowane i nieoznaczone w powyższy sposób mogą nie być 

brane pod uwagę podczas porównania i oceny ofert, a brak powyższych adnotacji 

wykonawcy może być przyczyną otwarcia oferty w sposób i w terminie niezgodnym z 

zapisami niniejszej siwz. 

 3.       Zmiana i wycofanie oferty: 

-  Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

 

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która 

została złożona po terminie. (art. 84 Pzp) 

 

XI.     Miejsce oraz  termin składania i otwarcia ofert: 

1. Złożenie oferty 
1.1.  Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, tj. w Urzędzie  Gminy w Skarżysku 

Kościelnym,  ul. Kościelna 2a, pok. 102 (sekretariat). 
1.2.  Ofertę należy złożyć do dnia 31-10-2017r. do godz. 10:00. 
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1.3  Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego (w tym również drogą pocztową) po 

wyznaczonym terminie składania ofert (jak w pkt.1.2) zostaną zwrócone wykonawcom. 

   1.4    Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 

1.5    Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej i oferty wariantowej. 

 

    2.   Otwarcie ofert   

1.1  Oferty zostaną otwarte komisyjnie, w siedzibie Zamawiającego, pok. 106 w dniu  

31-10-2017r. o godz. 10:30. 

  2.2   Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia /art.86 ust.3 pzp/  

            Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, informacje 

dotyczące cen ofert, terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności zawartych w 

ofercie /art.86 ust.4 Pzp./ 

  XII. Opis sposobu obliczenia ceny: 
1. Zamawiający w celu prawidłowego wyboru najkorzystniejszej oferty zobowiązuje 

Wykonawcę do wypełnienia druku formularza ofertowego (zał. Nr 1 do siwz) lub druku 

sporządzonego samodzielnie przez Wykonawcę zgodnie z w/w załącznikiem.  

2. Na cenę ofertową brutto za 1000 litrów (1m3) oleju składa się:  

 a) cena sprzedaży netto publikowana na stronie internetowej producenta na dzień  

           19.10.2017r., przyjęta w celu obliczenia ceny oferty, link do strony: 

http://www.orlen.pl/PL/DlaBiznesu/HurtoweCenyPaliw/Strony/archiwum-

cen.aspx?Fuel=ONEkoterm&Year=2017   

 b) marża wykonawcy lub upust wykonawcy netto stały/a przez cały okres realizacji             

zamówienia, zawierający/a wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty    

dostawy, wyładunku oraz wszystkie inne koszty wynikające z realizacji przedmiotu 

zamówienia,  

c) podatek VAT.  

Cenę oferty brutto (za 1000 litrów (1m3) oleju) należy wyliczyć i wpisać w formularzu 

ofertowym (zał. Nr 1 do siwz).  

3. Cena  oferty winna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym – 

koszty transportu i ustalać  wysokość wynagrodzenia dla Wykonawcy za kompleksowe 

wykonanie usługi.  

4. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. 

5. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w 

wyniku oceny ofert na podstawie przyjętych kryteriów niniejszego postepowania. 

6. W formularzu ofertowym – załącznik Nr 1, ceny należy podać cyfrowo i słownie z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

   7. Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nastąpi w PLN. Sposób rozliczenia      

zamówienia określa projekt umowy. 

   8. Cena musi być wyrażona w złotych polskich.  

   9. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z   

obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty. 

   10. Wartości składające się na cenę oferty muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku, z odpowiednim zaokrągleniem w dół lub w górę w następujący sposób: 

  - w dół – jeżeli kolejna cyfra jest mniejsza od 5; 

  - w górę – jeżeli kolejna cyfra jest większa od 5 lub równa 5. 

 

 

 

 

http://www.orlen.pl/PL/DlaBiznesu/HurtoweCenyPaliw/Strony/archiwum-cen.aspx?Fuel=ONEkoterm&Year=2017
http://www.orlen.pl/PL/DlaBiznesu/HurtoweCenyPaliw/Strony/archiwum-cen.aspx?Fuel=ONEkoterm&Year=2017
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XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze  

oferty,  wraz  z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny 

ofert: 
     Kryteria oceny ofert: 

I Kryterium – cena oferty – 60 % (C) ( maksymalnie –  60 pkt)    
 

W kryterium „cena oferty” ocena zostanie dokonana przy zastosowaniu  wzoru: 

                         C min. 

              C =  ------------  x 60    1 % - 1 punkt 

                         C bad. 

gdzie: 

C      – ilość punktów oferty badanej   

C min. – cena najniższa spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu   

C bad. – cena oferty badanej   

II kryterium czas dostawy –  „T” - 30 % 
 
Wartość punktowa w kryterium „czas dostawy” zostanie ustalona w oparciu o wskazaną przez 

Wykonawcę w formularzu oferty ilość godzin od momentu złożenia zamówienia, wg zasady: 

   

Kryterium Waga  % Liczba 

punktów 

Sposób oceny czas dostawy mierzony od 

momentu zgłoszenia przez 

Zamawiającego 

CZAS DOSTAWY–  

„T” 

 

Maks. 

30 % 

30,00 pkt 24 h 

25,00 pkt 30 h 

20,00 pkt 36 h 

15,00 pkt 42 h 

10,00 pkt 48 h 

5,00 pkt 54 h 
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca w tym kryterium wynosi   – 30,00 pkt. 

Oświadczenie w tym zakresie składa Wykonawca w tabeli na formularzu ofertowym. 

 Jeśli Wykonawca nie określi czasu dostawy w ofercie to Zamawiający przyjmie, że Wykonawca 

udziela 54 h czas dostawy i otrzyma w tym kryterium 5,00 pkt. 
 

III kryterium termin płatności (P) waga 10% max. liczba punktów 10 
Oferowany termin płatności 7 dni -  Punktacja oferty 3 pkt.  

Oferowany termin płatności 14 dni -  Punktacja oferty 5 pkt.  

Oferowany termin płatności 21 dni -  Punktacja oferty 8 pkt.  

Oferowany termin płatności 30 dni -  Punktacja oferty 10 pkt.  

Maksymalna ilość punktów jaka może być przyznana ofercie w danym kryterium – 10 pkt. 

Jeśli Wykonawca nie określi terminu płatności w ofercie to Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela 

7 dniowego terminu płatności i otrzyma w tym kryterium 3,00 pkt. 
 

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt. 

Komisja przetargowa uzna za najkorzystniejszą ofertę, której ilość łącznie uzyskanych 

punktów  w wyniku oceny ofert będzie najwyższa.   

UWAGA! Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie można będzie dokonać wyboru 

oferty najkorzystniejszej ze względu na złożenie ofert o takiej samej upuście/marży 

handlowej, Zamawiający wezwie wykonawców do złożenia w określonym terminie ofert 

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

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:  

(art. 92 Pzp ) 

 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia 

wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

   1.1  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę ( firmę ) albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej 

wyboru, a także nazwy ( firmy ) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania 

i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz punktacją przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert, 

   1.2  wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  i    prawne, 

   Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli w trakcie jej sprawdzania stwierdzi, że oferta: 

a. jest niezgodna z ustawą 

b. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z 

zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt.3 ustawy Pzp, 

c. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

d. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, jest nieważna na 

podstawie odrębnych przepisów, 

e. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w tym postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, 

f. zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu, 

g. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust. 2 pkt.3 Pzp. 

               h.   jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

  1.3   wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne. Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawców na 

podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych. 

1.4    terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie 

zamówienia publicznego może być zawarta. 

1.5    Uczestnicy postępowania zostaną poinformowani o wynikach za pomocą e-maila lub Faxu 

NA ADRESY zapisane w ofertach. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o 

których mowa w art. 92 ust. 1 pkt.1  Pzp  na stronie internetowej oraz  w miejscu publicznie 

dostępnym w swojej siedzibie. 

3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183.  

           Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminów, o których mowa w art. 94 ust.1, nie wykluczono żadnego wykonawcy. 

    4.   Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w  sprawie 

zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą 

przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp. 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza  w/w 

informacje  również na stronie internetowej  oraz  w miejscu publicznie dostępnym w swojej 

siedzibie. 

  5. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem     

umowy zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego  do: 

a/ przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia, 
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b/    złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania 

pełnomocnictwa, jeżeli taka konieczność zaistnieje.  

     6.    Z  wykonawcą   spełniającym warunki określone w niniejszej specyfikacji zostanie zawarta 

umowa o zamówienie publiczne, w miejscu i terminie podanym w informacji o wynikach 

postępowania.  

 Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp, zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w 

sprawie zamówienia publicznego zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w 

Biuletynie Zamówień Publicznych (art.95 ust.1 Pzp). 

 

   7.   Zmiana umowy na wykonanie zamówienia. 

 
       1. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach określonych  

w art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian istotnych postanowień umowy 

w stosunku do treści oferty:  

a) zmiany ustawowych stawek podatku od towarów i usług (VAT), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W takim przypadku wynagrodzenie należne wykonawcy zostanie 

odpowiednio zmienione w stosunku wynikającym ze zmienionej stawki podatku od towarów i usług (VAT). Zmiana 

wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy 

zrealizowanej po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do 

części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. Wartość 

wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych 

przepisów.  

b) w zakresie zmiany producenta dostarczanego przedmiotu zamówienia na wniosek wykonawcy pod warunkiem, że 

oferowany asortyment będzie takiej samej lub lepszej jakości oraz w tej samej cenie, a wykonawca uzasadni 

konieczność dokonania takiej zmiany;  

c) parametrów przedmiotu zamówienia - w przypadku gdy zmiany te będą korzystniejsze dla zamawiającego,  

d) w zakresie wprowadzenia zmian o charakterze informacyjnym niezbędnym dla sprawnej realizacji umowy, w 

szczególności zmian dotyczących danych wykonawcy, nazwy, zmiany numeru rachunku bankowego stron, zmiany 

osób upoważnionych do kontaktów, adresu siedziby wraz z numerami telefonu, faksu, poczty elektronicznej etc.,  

e) sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy  

i mających charakter zmian nieistotnych tj. nieodnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach 

pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie 

dopuszczona,  

f) innych zmian, określonych w art. 144 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 t.j.). 

3. Zmiany umowy o wykonanie zamówienia mogą być dokonywane na warunkach: 

a)   zmiany mogą być wnioskowane przez Wykonawcę lub Zamawiającego. 

b)   uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy. 

c)   forma pisemna wprowadzenia zmiany, pod rygorem nieważności. 

 

 8. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia 

 równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 

- ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania  przed upływem 

terminu składania ofert, 

- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert – 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.( art. 93 ust. 3 Pzp ). 
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XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

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

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki 

umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby 

zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich 

warunkach: 

 
 Projekty umów zostały przedstawione jako załącznik Nr 7 do niniejszej  specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia.            

  

Wykonawca będzie realizował dostawy oleju w zakresie objętym 

niniejszym zamówieniem w oparciu o: 

- Umowę zawartą z Gminą Skarżysko Kościelne, reprezentowaną przez 

Zdzisława Woźniaka -Wójta Gminy (szacunkowa dostawa ok. 60.000 litrów) 

-   Umowę zawartą ze Szkołą Podstawową, reprezentowaną przez Witolda 

Woźniaka – Dyrektora SP, działającego na podstawie pełnomocnictwa Wójta 

Gminy do zawarcia umowy (szacunkowa dostawa ok. 90.000 litrów). 
 

XVII Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w 

toku postępowania o udzielenie zamówienia: 
1.  Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli 

ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

2.  Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

przysługują również organizacjom wpisanym na listę Prezesa UZP, o której mowa w art. 154 pkt.  5. 

3.   Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 

8, odwołanie przysługuje wyłącznie  na czynności: 

a) Wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 

b) określenia warunków udziału w postępowaniu 

c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

d) odrzucenia oferty odwołującego. 

e) opisu przedmiotu zamówienia; 

f) wyboru najkorzystniejszej oferty, 

4.  Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

5.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 

równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

6.  Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia  odwołania w 

taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż 

Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 

przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, 

7.  Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania  

poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie 

na podstawie art. 180 ust. 2. 

8.  W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje 

czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 

9.   Na czynności, o których mowa w pkt 8), nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 PZP. 
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10.  Odwołanie wnosi się: 

a) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji  o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie    albo w terminie 10 

dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ; 

b) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji  o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie    albo w terminie 15 

dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza 

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ; 

c) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu  

nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie : 

-  10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia  SIWZ 

na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 

- 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 

 

11.  Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 10 c)  wnosi się w terminie 5 dni od dnia,                       

w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 

okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – w przypadku zamówień , których wartość jest 

mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 lub w terminie 10 dni w 

którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 

okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – w przypadku zamówień , których wartość jest 

równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.    

 

12. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania 

wniosków. 

13.  W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega 

zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

14.  W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę 

wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”. 

Zamawiający może złożyć do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy. Izba może uchylić zakaz 

zawarcia umowy, jeżeli nie zawarcie umowy mogłoby spowodować negatywne skutki dla interesu 

publicznego, w szczególności w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, przewyższające korzyści związane 

z koniecznością ochrony wszystkich interesów, w odniesieniu do których zachodzi prawdopodobieństwo 

doznania uszczerbku w wyniku czynności podjętych przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

15.  Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem 

wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres 

niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze 

oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako 

najkorzystniejszą. 

16.   Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania 

innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy 

treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją 

również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana 

specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

17.  Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania 

kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes 

w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się 

Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu 

oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

18.  Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania 

odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 

19.  Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż 

do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że 

Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w 

przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może 

wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje 

skarga. 
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20.  Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i 

oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 

ust. 3 PZP, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego. 

21.  Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie pkt. 16 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony 

prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie 

art. 186 ust. 2 i 3 PZP. 

22.  Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – 

Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. 

23. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin 

upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

 Odwołanie rozpoznaje Krajowa Izba Odwoławcza w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby. 

24.  Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
25.  Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. 

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 

26.  W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani 

występować z nowymi żądaniami. 

27.  Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. 

28. Dokładne informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w ustawie Pzp w Dziale VI – Środki 

ochrony prawnej. 

 

       XVIII.  Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie  ofert 

częściowych: 

 
 Zamawiający nie  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych .  

 

XIX. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zawrze umowę ramową, 

jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej: 

 
 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

XX. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których 

mowa w art. 67 ust. 1. 
 

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

pkt 7 ustawy Pzp. 

 

XXI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne 

warunki, jakim muszą  odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający 

dopuszcza ich składanie: 

 
 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

XXII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli  

zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną: 

 
Strona internetowa, na której udostępniona będzie informacja o postępowaniu o udzielenie  

zamówienia: www.ugskarzysko.bip.doc.pl  

E-mail: koscielne@skarzysko.com.pl  

 

http://www.ugskarzysko.bip.doc.pl/
mailto:koscielne@skarzysko.com.pl
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XXIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone 

rozliczenia między  zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający 

przewiduje rozliczenia w walutach obcych: 

 
 Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą odbywać się będą w PLN. 

 

XXIV. Jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: 
a) informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z 

zastosowaniem aukcji elektronicznej, 

b) wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym 

wymagania techniczne urządzeń informatycznych, 

c) informacje, które spośród kryteriów oceny ofert będą stosowane w toku aukcji 

elektronicznej.   
 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 

XXV. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający 

przewiduje ich zwrot. 
 

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po 

stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, 

przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu,  w 

szczególności kosztów przygotowania oferty. 

 

Załączniki do siwz: 

 

Formularz ofertowy – Załącznik nr 1  

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 2 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3 

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

Informacja o wystąpieniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego - Załącznik nr 5  

Wykaz wykonanych dostaw – Załącznik nr 6  

Wzory umów - Załącznik nr 7 

Podpisy Komisji Zamawiającego: 

 

1.Andrzej Skrzypczak………………………………………. 

2. Robert Gładyś……………………………………………. 

3. Grzegorz Pypeć…………………………………………. 

4. Ksawery Krupa…………………………………………… 

 

 

Skarżysko Kościelne, dnia 2017-10-23      

 

 

Zatwierdzam: 

 

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

                                                                                               Kierownik Zamawiającego                                               

     

   

                                                                                                    


