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Nr postępowania ZP/OP/01/2018     Poznań, dnia 09.10.2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
 

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na :  

 
 

Sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego na cele grzewcze do Zakładu 
Poprawczego w Poznaniu 

 
 

 
Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komisja przetargowa: 
 

1. Sylwia Kaczmarek  
2. Hanna Jankowska-Kowalska  
3. Grażyna Leporowska  
4. Andrzej Rabski  
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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO  
 
Zakład Poprawczy 

ul. Wagrowska 9 

61 – 369 Poznań 

REGON: 000324197 

NIP: 782-14-27-269 

Adres strony internetowej:  www.poznan.zp.gov.pl  ; strona BIP http://zppoznan.bip.gov.pl  

E – mail: zamowienia@poznan.zp.gov.pl 

Nr telefonu: 61 877 37 19 

Nr faksu: 61 877 37 67 

Godziny urzędowania 7.00-15.00 od poniedziałku do piątku 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
 
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz.1579 z późniejszymi 
zmianami) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. Zamawiający będzie stosował procedury 
przewidzianej w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.  
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, niejasności, błędów wykonawca winien przyjąć, że  
w pierwszej kolejności mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp i aktów wykonawczych, 
a w drugiej kolejności zapisy niniejszej SIWZ oraz treść ogłoszenia o zamówieniu. 
 
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 
dalej „RODO”, informuję, że: 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Poprawczy w Poznaniu, ul. 
Wagrowska 9, 61-369 Poznań 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Poprawczym w Poznaniu jest Pan 
Tomasz Surdyk, kontakt: tomasz.surdyk@zabezpieczenie-danych.pl 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP/OP/01/2018 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

http://www.poznan.zp.gov.pl/
http://zppoznan.bip.gov.pl/
mailto:zamowienia@poznan.zp.gov.pl
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 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 
ust. 2 RODO **;  
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO. 

______________________  
− *Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku Postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie 
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
−** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w 
celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, 
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
1. Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego na cele   

grzewcze do Zakładu Poprawczego w Poznaniu  
 
2.   Wspólny słownik zamówień CPV : Kod CPV 09135100-5 
 
3. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opalowego lekkiego na cele grzewcze 

do siedziby zamawiającego, do jednego zbiornika o pojemności 20 tys. litrów wraz z 
rozładunkiem (tankowaniem do zbiornika).  
 

4. Oferowany olej opałowy lekki musi spełniać wymagania określone Polska Normą  PN-C-96024:2011 
„Przetwory naftowe. Oleje opałowe.” 

 
 

Parametry techniczne 
 

Norma Jednostka 

Gęstość w temp. 15 0C  max.  860 kg/m3 

Wartość opałowa   min 42,60 MJ/kg 

Temperatura zapłonu min 56 oC 

Lepkość kinematyczna w temp. 20 
oC max 

6,0 mm2/s 
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Skład frakcyjny: 
Do temp.  250oC max.  
Do temp.  350oC min.   

 
65 
85 

 
% (V/V) 

Temperatura płynięcia max.  -20 oC 

Pozostałości po koksowaniu w 
10% pozostałości destylacyjnej 
max.  

0,3 % (m/m) 

Zawartość siarki max.   0,1 % (m/m) 

Zawartość wody max. 200 mg/kg  

Zawartość zanieczyszczeń stałych 
max.  

24 mg/kg 

Pozostałości po spopieleniu max.   0,01 %(m/m) 

Barwa  Czerwona  - 

 
5. Niezależnie od określonych w punkcie 4 standardów jakościowych odnoszących się do 

istotnych cech przedmiotu zamówienia, dostawa oleju musi odpowiadać wymaganiom 
określonym w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania  
i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1728  
z późn. zm.) oraz przepisom wykonawczym wydanym na podstawie tej ustawy. 

 
6. Dostawy oleju opałowego do zbiornika mieszczącego się w siedzibie Zamawiającego, odbywać się będą 

sukcesywnie po zgłoszeniu telefonicznym. Częstotliwość dostaw wynikać będzie bezpośrednio z 
warunków atmosferycznych, tj. ze średniego poziomu temperatur. Na podstawie zużycia oleju 
opałowego w okresie grzewczym w roku 2017 - 2018 r. określa się zapotrzebowanie na  60 000 
litrów. Dostarczanie oleju odbywać się będzie transportem wykonawcy i na jego koszt w 
partiach po 4 000 – 7 000 litrów. 

 
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości zamawianego oleju do 20%  

w stosunku do ilości podanej w zamówieniu. Ewentualne zmiany ilości mogą być uzależnione 
od warunków atmosferycznych w okresie grzewczym. Wykonawcy nie przysługuje prawo 
roszczeń z tego tytułu. 

 
8. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć przy każdej dostawie, świadectwo jakości lub 

równoważny dokument potwierdzający parametry dostarczonej partii oleju wystawione przez 
producenta.  

 
9. Olej dostarczany będzie cysternami dostawczymi posiadającymi zalegalizowane urządzenia 

wydawczo pomiarowe. 
 

10. Dostarczane ilości oleju opałowego fakturowane będą w temperaturze referencyjnej 15 oC. 
 
 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
- Termin realizacji zamówienia : od dnia 01.12.2018 do dnia 30.11.2019 roku. 
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V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
 

1. Nie podlegają wykluczeniu: 
Zgodnie z treścią art.24 ust.1 pkt 12-23 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza 
się: 
12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został 
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw 
wykluczenia; 
13) 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 2012r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.poz.769); 
14) 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 art. 24 pkt 13; 
15) 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; 
16) 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 obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej 
„kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych 
dokumentów; 
17) 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; 
18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego 
lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia; 
19) 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; 
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20) 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; 
21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania 
się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002r.  
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2015r. 
poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016r. poz.437 i 544); 
22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania 
się o zamówienia publiczne; 
23) 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. 
 
Zamawiający wprowadza także w tym postępowaniu podstawy do wykluczenia 
przewidziane w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp: 
 
Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę: 
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację 
jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.332 ust.1 ustawy z dnia 15 
maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015r. poz.978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 
2016r. 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 2015r. poz.233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016r. poz.615); 
 

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
 
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów; 
 
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję, zezwolenie lub 
licencję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą 
z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne. 
 
W przypadku gdy dotychczasowa koncesja wygasa w terminie związania ofertą, Wykonawca 
przedłoży zamawiającemu do wglądu oryginał nowej koncesji w terminie 7 dni kalendarzowych 
od daty jej otrzymania. Jednak nie później niż w dniu podpisania umowy.   
 
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
 

Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku. Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli 
wykonawca złoży oświadczenie o jego spełnianiu wg wzoru stanowiącego załącznik  
nr 3 do siwz. 
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3) zdolności technicznej lub zawodowej 
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub 
wykonuje co najmniej jedną dostawę odpowiadająca rodzajem i ilością dostawom stanowiącym  
przedmiot zamówienia.  
 
W przypadku oferty składanej wspólnie (art. 23 ustawy Pzp - konsorcjum) warunek udziału  
w postępowaniu wystarczy, że spełni jeden z wykonawców składających ofertę wspólną. 
 
W celu wykazania spełnienia tego warunku w niniejszym postępowaniu, wykonawca do oferty 
składa oświadczenie - załącznik nr 3 do siwz, w którym następuje deklaracja o spełnieniu 
warunków udziału. W przypadku oferty wspólnej (art. 23 ustawy Pzp - konsorcjum) oświadczenie 
składa co najmniej jeden z jej uczestników (ten wykonawca, który warunek udziału spełnia) lub 
wszyscy wspólnie. 
 
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych – zgodnie z art. 22a ustawy Pzp. 
 
4. 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. Zobowiązanie to należy 
złożyć do oferty  wzór stanowi załącznik nr 6. 
W przypadku korzystania przez wykonawcę z zasobów innego podmiotu w oparciu o art. 22a 
ustawy Pzp w treści oferty, zgodnie z art. 25a ust. 3 ustawy Pzp musi zostać złożone oświadczenie, 
że podmiot udostępniający swoje zasoby nie podlega wykluczeniu z postępowania  wzór stanowi 
załącznik nr 4 do siwz. 
 
5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 
lub zawodowe 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 pkt 1 ustawy Pzp. Ocena będzie dokonana 
poprzez sprawdzenie w treści oferty złożonego oświadczenia o braku podstaw wykluczenia  
z postępowania wzór stanowi - załącznik nr 4 do siwz. 
 
6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 
zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub 
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w 
ust. 2 pkt. 2,3. 
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VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  
 
1. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę do oferty w celu wstępnego 

potwierdzenia, że spełnia on warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega 
wykluczeniu. 

 
1) W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawca składa wstępne 

oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, na podstawie art.25a ust.1 
ustawy Pzp, zgodnie z treścią załącznika nr 4 do siwz; 

2) Na wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa wstępne 
oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art.25a 
ust.1 ustawy Pzp, zgodnie z treścią załącznika nr 3 do siwz; 

3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów (art. 22a) , w celu wykazania 
braku podstaw wykluczenia tego podmiotu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w 
oświadczeniach, (załącznik nr 3 i załącznik nr 4 do siwz) oraz składa zobowiązanie tego 
podmiotu do udostępnienia zasobów na podstawie art. 22a ust. 2 ustawy Pzp (załącznik nr 6 
do siwz); 

4) W przypadku konsorcjum - oferta wspólna - w zakresie braku podstaw do wykluczenia 
oświadczenia składają wszyscy wykonawcy. W przypadku potwierdzenia spełnienia 
warunków udziału składa jedynie ten wykonawca, który spełnia warunki udziału w 
postępowaniu lub wspólnie razem wszyscy wykonawcy (oświadczenie o ich spełnieniu 
podpisują wszyscy wykonawcy wspólnie). 

 
 
2. Oświadczenie składane w po terminie składania ofert – „do 3 dni”  
 
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 („z otwarcia ofert”), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 23 zgodnie z treścią załącznika nr 5 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. Informacja „z otwarcia ofert” 
przewidziana w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp będzie upubliczniona na stronie internetowej 
www.poznan.zp.gov.pl i https://zppoznan.bip.gov.pl/przetargi/przetargi.html 
 zamawiającego w dniu otwarcia ofert. 
 
3. Dokumenty składane przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego  
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na 
dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności spełniania warunków 
udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia: 
 

1) W celu potwierdzenia spełniania warunku o którym mowa w rozdziale V ust. 2 pkt 1 siwz 

 

 Aktualną koncesję, zezwolenie lub licencję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne. 

http://www.poznan.zp.gov.pl/
https://zppoznan.bip.gov.pl/przetargi/przetargi.html
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2) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymogą określonym  

w niniejszej SIWZ należy załączyć:  

 

Świadectwo jakości ofertowanego oleju opałowego (certyfikat  jakości) lub inny dokument 

potwierdzający parametry oferowanego oleju np. orzeczenie laboratoryjne.  
 
3) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, 
o których mowa w art. 24 ust 5 pkt.1 tj.: 
 
Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 
podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 ustawy. 
 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - 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 powyżej, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub 
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 
W przypadku oferty wspólnej (konsorcjum) dokumenty składa odrębnie każdy z uczestników 
konsorcjum. 
 
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. 
 
5. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych 
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, 
zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w 
terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub 
udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. 
 
6. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji 
polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy składane są w oryginale. 
Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej  za zgodność z 
oryginałem.  
 
7. Pozostałe wymagane dokumenty: 

 W przypadku gdy wykonawca upoważni inną osobę do reprezentowania wykonawcy i składania 
oświadczeń woli w jego imieniu należy złożyć stosowne pełnomocnictwo, które należy załączyć 
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do oferty w formie  oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. 

 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składają 
dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia lub reprezentowanie ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego 
zamówienia publicznego.     

 
8. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 
zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 
złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 
 
9. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1. 
 

VII. INFORMACJE O SPOSPOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A 
TAKŻE WYKAZANIA OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  
Z WYKONAWCAMI.  
 
1. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.poznan.zp.gov.pl  

i  https://zppoznan.bip.gov.pl/przetargi/przetargi.html 
 
1) specyfikację istotnych warunków zamówienia - od dnia zamieszczenia ogłoszenia  
w Biuletynie Zamówień Publicznych, 
2) informację o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień 
Publicznych, 
3) informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - niezwłocznie po otwarciu ofert, 
4) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do zamieszczonej na stronie specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, 
5) zmiany dotyczące Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
6) informacje zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Pzp - po wyborze oferty. 
 
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w formie pisemnej. 
 
3. Zamawiający dopuszcza wszelkie niżej wymienione /formy porozumiewania się z 
Wykonawcami / komunikacji: 
- za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - 
Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), /adres : 
 
Zakład Poprawczy 
Ul. Wagrowska 9 
61-369 Poznań 
 
- za pośrednictwem posłańca / adres jak wyżej 
- osobiście, / doręczenie przesyłki, zapytania, oferty, / adres jak wyżej 
- faksu, / nr faksu : 61-877-37-67 

https://zppoznan.bip.gov.pl/przetargi/przetargi.html
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- przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 
r. poz. 147 i 615), / adres skrzynki e-mail : zamowienia@poznan.zp.gov.pl 
  
4. W przypadku składania przez wykonawcę oświadczeń z art. 25a ustawy Pzp, uzupełnień czy 
poprawy zamawiający dopuszcza ich złożenie jedynie w formie pisemnej: 
 

 za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - 
Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), 

 osobiście, za pośrednictwem posłańca. 
Zamawiający nie dopuszcza w takim przypadku złożenia oświadczenia/ oświadczeń z art. 25a 
ustawy Pzp poprzez środki komunikacji elektronicznej. 
 
5. Zamawiający zapewnia, że ww. środki komunikacji elektronicznej będą dostępne, czynne  
i sprawnie działające przez cały okres trwania postępowania. 
 
Zamawiający informuje także, że przesyłana przez wykonawcę informacja / wiadomość środkiem 
komunikacji elektronicznej (wskazana powyżej) w przypadku skrzynki e-mail będzie, 
potwierdzana przez zamawiającego odpowiedzią zwrotną, otrzymanych informacji. Podobnie w 
przypadku przekazywania informacji faksem, zamawiający deklaruje, że informacja przesłana 
faksem będzie zawsze zwrotnie potwierdzana przez zamawiającego. 
 
Wykonawca składający ofertę jest proszony w jej treści o podanie swoich danych identyfikujących 
możliwość skorzystania z tych środków komunikacji elektronicznej. Pozwoli to na sprawny 
przebieg postępowania i dokonanie wyboru wykonawcy. Wprowadzając swoje dane (środki 
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy Pzp) do oferty, wykonawca będzie postępował 
wg tych samych zasad, jakie przyjął zamawiający. 
Jednocześnie wykonawca deklaruje, że będą one sprawne, czynne i aktualne przez cały okres 
trwania postępowania, a w przypadku ich zmiany czy awarii zamawiający niezwłocznie zostanie 
o tym poinformowany. 
 
6. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z prośbą - wnioskiem o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie 
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Umieści taką informację na własnej 
stronie internetowej, podanej w ust. 1 niniejszej siwz, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 
treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa terminu składania ofert. 
 
7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 
upływie terminu składania ofert, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
 
8. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji 
zamawiający udostępnia na stronie internetowej podanej w ust. 1. 
 

mailto:zamowienia@poznan.zp.gov.pl
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9. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do 
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 
w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, 
którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na 
stronie internetowej podanej w ust 1 niniejszej siwz. 
 
10. Zamawiający informuje, że przed terminem składania ofert nie będzie indywidualnie udzielał 
odpowiedzi czy wyjaśnień dotyczących siwz wykonawcom, którzy tego żądali. Wszystkie zmiany, 
wyjaśnienia, uzupełnienia na równych zasadach będą udostępniane jedynie na stronie 
internetowej wskazanej w niniejszej siwz  oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
 
11. Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: 

Sylwia Kaczmarek, Hanna Jankowska-Kowalska. 
Kontakt jest możliwy od poniedziałku do piątku  w godzinach pracy między 7.00- 15.00. 

 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium 

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert 
określony zapisami siwz. 
 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
 
1. Ofertę składa się z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim pismem maszynowym (maszyna do pisania 
lub edytor tekstu) lub ręcznie, czytelnie. 
3.Oferta oraz wymagane oświadczenia, załączniki składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób 
uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem 
rejestracyjnym oraz przepisami prawa. Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach muszą 
być czytelne albo opatrzone imienną pieczątką. 
4.Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia 
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. Pełnomocnictwo musi w swej treści 
jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty, musi zostać dołączone do oferty i  
być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
5. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki,  
o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 
6. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych 
dokumentach. 
7. Ofertę należy sporządzić i złożyć w sposób zapewniający jej integralność i poufność. Zaleca się 
trwałe spięcie (zszycie), zapobiegające możliwości dekompletacji zawartości oferty. 
8. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie (opakowaniu), w sposób 
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do 
terminu otwarcia ofert. 
9. Koperta (opakowanie) zawierające ofertę winny być zaadresowane do zamawiającego  
i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz posiadać oznaczenie : 
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Zakład Poprawczy  
Ul. Wagrowska 9 
61-369 Poznań 
 

 

KOPERTA POWINNA POSIADAĆ NASTĘPUJĄCY OPIS: 

Nazwa (firma) wykonawcy 

adres wykonawcy 

                                                                                                Zakład Poprawczy 

                                                                                                ul. Wagrowska 9 

                                                                                                61 – 369 Poznań 

Oferta na Sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego na cele grzewcze do Zakładu Poprawczego w 

Poznaniu  

                                                                      

                                                          Numer postępowania  ZP/OP/01/2018 

 

Nie otwierać przed dniem  18.10.2018 r. godz. 10:10  

 

 
10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być 
parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. 
 
11.Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert. 

 
12.Ponadto oferta powinna zawierać: 
1) formularz ofertowy - załączniki nr 1 do siwz 
2) formularz cenowy - załączniki nr 2 do siwz,  
3) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 3 i oświadczenie o 
braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 4 do siwz  
4) dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji 
wykonawcy/pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo(a) - umocowanie do reprezentacji wykonawcy w 
przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z 
właściwego rejestru, albo z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej 
(przykładowo: KRS, CEIDG) ogólnie dostępnego na stronach internetowych ogólnodostępnych 
baz danych. W przypadku oferty wspólnej należy do oferty załączyć dokument ustanawiający 
pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
niniejszego zamówienia publicznego, 
5) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli Wykonawca będzie polegać na 
zasobach innego podmiotu) o którym mowa w rozdziale załącznik nr 6 siwz. 
 

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 
1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w terminie do dnia 18.10.2018 r. do 
godz.10.00 - Sekretariat, Zakładu -I piętro. 
 
2. Oferty przesłane pocztą będą rozpatrywane przez zamawiającego jeżeli wpłyną przed upływem 
wymaganego terminu składania ofert. 
3. Ofertę złożoną po terminie zwraca się. 
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4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 18.10.2018, o godz.10.10 (sala 
Konferencyjna, I piętro). 
 
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej 
www.poznan.zp.gov.pl i https://zppoznan.bip.gov.pl/przetargi/przetargi.html zgodnie z art. 86 
ust. 5 ustawy Pzp informacje dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych  
w ofertach. 
 
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY Załącznik nr 2 do siwz. 
 
1. Cena oferty ma uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN, z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku, cyfrowo i słownie.  
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować, wszystkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 
3. Cena oferty winna być wyliczona na formularzu cenowym stanowiącym załącznik do 2 do siwz.  
4. Do obliczenia ceny (całkowitej wartości brutto oferty) należy przyjąć cenę netto oleju 

opałowego lekkiego oferowanego typu podaną na oficjalnej stronie internetowej producenta 
lub importera, u którego zaopatrywać się będzie wykonawca przez cały okres obowiązywania 
umowy,  w temperaturze 15 o C z godziny 10:00 dnia 10.10.2018 r. 

5. Oferta może zawierać tylko jedną cenę brutto zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku. 
6. Zaoferowany w ofercie współczynnik narzutu/upustu dostawy oleju nie może ulec zmianie 

przez cały okres realizacji umowy.  
7. Cena może być tylko jedna: nie dopuszcza się wariantowości cen. 
8. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia (całkowitej wartości brutto oferty) należy 

przedstawić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. 
9. Cena wykonania przedmiotu zamówienia winna uwzględniać podatek VAT. Wykonawca 

obowiązany będzie do wystawiania poszczególnych faktur za realizację przedmiotu 
zamówienia ze stawką podatku VAT obowiązującą na dzień składania faktury.  

10. Do porównania przy ocenie oferty brana będzie cena (całkowita wartość brutto oferty). 
11. Rozliczenia między „Zamawiającym”, a „Wykonawcą” prowadzone będą w formie przelewów 

w złotych polskich.  
 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY. 
 

1. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert : 
Lp. Kryterium  Znaczenie  

Procentowe kryterium 
Maksymalna ilość  punktów 
jakie może otrzymać oferta z 
dane kryterium 

1. Cena oferty  brutto  w PLN  60% 60 

2. Termin dostawy  20% 20 

3. Termin płatności  20% 20 

 

https://zppoznan.bip.gov.pl/przetargi/przetargi.html
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2. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów 
w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną 
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie 
powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów wynikającą ze wzoru: 
                                                                CLP = C + TD+TP 
gdzie: 
CLP - całkowita liczba punktów przyznanych ofercie 
C - liczba punktów przyznanych za kryterium (1) - Cena 
TD - liczba punktów przyznanych za kryterium (2) –  Termin dostawy  
TP- liczba punktów przyznanych za kryterium (3) – Termin płatności    
 
3. Zasady oceny za kryterium „Cena” – (C). 
W przypadku kryterium Cena, oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość 
punktów. 
 
Cena – (C) – waga 60 %. Punkty za kryterium „Cena" (C) – maksymalnie 60 pkt ( 1 pkt – 1%), 
zostaną obliczone w następujący sposób: 
 
 
                                                                        C of, min       

 C  = -----------------------         x  60  pkt 
                        C of, bad 
 
gdzie: 
C ilość punktów, jakie otrzyma oferta za kryterium „Cena”; 
C of, min - najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i złożonych przez 
wykonawców, którzy nie podlegali wykluczeniu w danym etapie badania i oceny ofert; 
C of, bad  - cena oferty badanej 
 
Przez „cenę” Zamawiający rozumie koszt wykonania całego zamówienia z podatkiem Vat. 
 
Zamawiający przy obliczaniu ilości punktów oferty za kryterium cena dokona zaokrąglenia wyniku 
do dwóch miejsc po przecinku - jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub następna) jest mniejsza od 
5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie 
zaokrąglony w górę. 
 

4. Zasada oceny za kryterium „termin dostawy” (TD) 
 
Termin Dostawy – (TD) – waga 20 %. Punkty za kryterium „termin dostawy " (TD) – maksymalnie 
20 pkt ( 1 pkt – 1%), zostaną przyznane w następujący sposób: 
 
Liczba punktów - termin realizacji dostaw, gdzie: 
- dostawa w ciągu 2 dni roboczych po zgłoszeniu telefonicznym – punktów 20 
- dostawa w ciągu 3 dni roboczych po zgłoszeniu telefonicznym– punktów 10 
- dostawa w ciągu 4 dni roboczych po zgłoszeniu telefonicznym– punktów 0 
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Wykonawca winien wypełnić w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do 
niniejszej siwz część dotyczącą kryterium „termin dostawy”. W tej części formularza 
zadeklarowany okres zostanie przyjęty do w/w punktacji i będzie obowiązywał w umowie i w 
trakcie jej realizacji.  
 
Uwaga! Zamawiający wymaga aby zamówienie było dostarczone w czasie nie dłuższym niż  
4 dni robocze po zgłoszeniu  telefonicznym zamówienia. 
 

5. Zasada oceny za kryterium „termin płatności ” (TP) 
 
Termin Płatności – (TP) – waga 20 %. Punkty za kryterium „termin płatności " (TP) – maksymalnie 
20 pkt ( 1 pkt – 1%), zostaną przyznane w następujący sposób: 
 
Liczba punktów - termin płatności, gdzie: 
- termin płatności faktur  14 dni – 6 punktów  
- termin płatności faktur  15 dni – 8 punktów  
- termin płatności faktur  16 dni – 10 punktów  
- termin płatności faktur  17 dni – 12 punktów  
- termin płatności faktur  18 dni – 14 punktów  
- termin płatności faktur  19 dni – 16 punktów  
- termin płatności faktur  20 dni – 18 punktów  
- termin płatności faktur  21 dni i więcej  – 20 punktów  
 
Wykonawca winien wypełnić w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do 
niniejszej siwz część dotyczącą kryterium „termin płatności”. W tej części formularza 
zadeklarowany okres zostanie przyjęty do w/w punktacji i będzie obowiązywał w umowie i w 
trakcie jej realizacji.  
 
Termin płatności liczony jest od daty realizacji dostawy i otrzymania przez Zamawiającego 
poprawnie wystawionej faktury. 
 
Uwaga! Minimalny termin płatności faktur wynosi 14 dni. 
 
Łączna ilość punktów przyznanych każdej ofercie stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w 
podanych wyżej kryteriach. 
 
W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień treści złożonych 
ofert. 
 

6. W przypadku, gdy wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, na wezwanie 
zamawiającego z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp nie przedłoży dokumentów wymaganych przez 
zamawiającego w tym wezwaniu i po ponownym wezwaniu z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie 
uzupełni, nie poprawi dokumentów czy oświadczeń w określonym terminie, wykonawca 
zostanie wykluczony z postępowania i jego oferta zostanie odrzucona. 

 
Zamawiający może w takim przypadku: 

 jeżeli zachodzą okoliczności przewidziane w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp – unieważnić całe 
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postępowanie, lub 

 dokonać ponownej oceny punktowej ofert, które nie podlegają odrzuceniu lub których 
wykonawca nie został wykluczony z postępowania wg ww. kryteriów oceny ofert i przeprowadzić 
ponownie kolejne czynności przewidziane zapisami niniejszej siwz i ustawy Pzp. 
 
7. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą ilość 
punktów po zsumowaniu  kryteriów oraz spełni dodatkowe wymagania określone zapisami siwz/ 
ustawy Pzp. Między innymi potwierdzi na wezwanie zamawiającego z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, 
że nie podlega wykluczeniu w postępowaniu. 
 
8. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert 
wybiera ofertę z najniższą ceną. Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, terminie 
dostawy i terminie płatności zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 
złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 
 

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO. 
 
1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o : 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę 
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli 
są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 
4) unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 
2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa powyżej pkt XIV.1 pkt 1 na stronie 
internetowej wskazanej w niniejszej siwz. 
 
3. Jeżeli oferta wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólną (konsorcjum), została wybrana, 
zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy 
regulującej współpracę tych wykonawców. 
 
4.Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego -  załącznik nr 7 do siwz. 
 
7. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla 
się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejsza spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą 
przesłanki o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP. 
 
8. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 
5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie 
to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni jeżeli zostało 
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przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp. 
  
9. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ww. 
terminu, jeżeli w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna 
oferta oraz jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 upłynął termin do wniesienia 
odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego 
wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postanowienie odwoławcze. 
 
XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY  

Zamawiający nie wymaga wniesienia należytego zabezpieczenia umowy. 
 
XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 
OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY 
 
1. Umowne warunki realizacji zamówienia określa załącznik nr 7 do niniejszej siwz. Zamawiający 
wymaga, aby umowa o realizację niniejszego przedmiotu zamówienia została zawarta na 
warunkach jak w załączniku nr 7 do siwz.  
 
2. Stronami umowy są: 
Zamawiający - Zakład Poprawczy, 61-369 Poznań, ul. Wagrowska 9. 
Wykonawca - oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.  
 
3. Określenie przedmiotu umowy: 
Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa przez wykonawcę do siedziby zamawiającego 
oleju opałowego lekkiego na cele grzewcze spełniającego normy jakościowe określone w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
4. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie i na warunkach 
określonych poniżej: 
a. Dopuszcza się zmianę ceny ofertowej w trakcie realizacji umowy wyłącznie w przypadku 

zmiany ceny jednostkowej netto  przez producenta oleju. Jednak wyliczony współczynnik 
narzutu/upustu dostawy oleju opałowego będzie stały, niezmienny przez cały okres realizacji 
umowy. (Współczynnik narzutu/upustu rozumiany jest jako stosunek ceny jednostkowej netto 
oleju opałowego Wykonawcy do ceny jednostkowej netto oleju opałowego hurtowej 
określonej przez Producenta w dniu 10.10.2018 o godz. 10.00 w temp. 15 oC  ) 

b. Dopuszcza się zmianę wysokość wynagrodzenia ze względu na zmianę prawa podatkowego 
powodującą zmianę obowiązującej stawki VAT w zakresie objętym umową. 

c. Dopuszcza się ograniczenie przez Zamawiającego ilości zamawianego oleju wynikające z 
potrzeb Zamawiającego.  

 
5. Określenie terminu dokonania umowy: 
         umowa zostanie zawarta na okres od dnia 01.12.2018  do dnia 30.11.2019 r.  
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6. Wykonawca będzie dostarczał olej opałowy w terminie wskazanym w ofercie  (kryterium 

oceny ofert) nie dłuższym niż 4 dni robocze od daty telefonicznego zamówienia żądanej 
przez zamawiającego ilości oleju. 

 
7. Określenie warunków płatności: 
Należność za zakupiony olej opałowy zamawiający będzie przekazywał na konto bankowe 
Wykonawcy wskazane na fakturze, po realizacji zlecenia, w terminie …………….. dni od daty 
otrzymania poprawnie wystawionej faktury.   

 

XVII. POUCZENIA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.  
 
1. Środki ochrony prawnej określone w ustawie Pzp 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, o której mowa w art. 154 pkt 
5 ustawy Pzp. 
 
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 
zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 
 
4. Ponieważ wartość niniejszego zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje wobec 
czynności: 
1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 
2) wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia; 
3) odrzucenia oferty; 
4) opisu przedmiotu zamówienia; 
5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 
 
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci 
elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. 
 
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 przy użyciu środków komunikacji  elektronicznej.  
 
7. Terminy wniesienia odwołania określono w art.182 Pzp. 
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8. Szczegóły dotyczące procedury odwoławczej zawarte są w ustawie Pzp od art. 179. 
Wykonawca może pozyskać dodatkowe informacje w tym względzie ze strony internetowej 
Urzędu Zamówień Publicznych: www.uzp.gov.pl 
 

XVIII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 
Przedmiot zamówienia jest jednorodnym produktem, którego nie można podzielić na części 
składowe, które mogłyby być realizowane przez różnych wykonawców. 
Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej. 
Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 
ust. 6 pkt 3. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między zamawiającym, 
a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art.29 ust.4 Pzp. 
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 
części zamówienia. 
 
Załączniki 
Stanowią one integralną część siwz i wymagań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy, 
Załącznik nr 2 – formularz cenowy, 
Załącznik nr 3 - oświadczenie składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy Pzp dotyczące 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
Załącznik nr 4 - oświadczenie składane na podstawie art.25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące 
przesłanek wykluczenia z postępowania, 
Załącznik nr 5 - oświadczenie składane na podstawie art.24 ust.11 ustawy Pzp dotyczące 
przesłanki wykluczenia z postępowania - art.24 ust.1 pkt 23, 
Załącznik nr 6 – oświadczenie składane przez podmiot udostępniający zasoby na podstawie 
art. 22a ustawy Pzp, 
Załącznik nr 7 - projekt umowy 
                                    
 
 
Poznań, dnia 09.10.2018 
 
         
                                 
              DYREKTOR 
       ZAKŁADU POPRAWCZEGO W POZNANIU 
          MICHAŁ NOWAK 

http://www.uzp.gov.pl/

