SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
- dalej zwana „SIWZ”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – dalej zwane postępowaniem” – jest
prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz.U z 2017 poz. 1579, z późn. zm) dalej zwanej „Pzp”.

Nazwa nadana zamówieniu:

Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Gminy Jejkowice
i jednostek organizacyjnych Gminy Jejkowice w 2018r.

Oznaczenie sprawy: IN.271.1.2018

Zatwierdzam:

Marek Bąk – Wójt Gminy Jejkowice

Jejkowice, dnia 10.01.2018 r.
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1. Nazwa Zamawiającego: Gmina Jejkowice
Adres: ul. Główna 38a, 44-290 Jejkowice
NIP: 6423184393
REGON: 276258760
strona internetowa: http://jejkowice.info.pl
e-mail: ug@jejkowice.pl
tel.: 32 4302002
faks: 32 4302880
Adres do doręczeń na potrzeby niniejszego postępowania oraz dane kontaktowe:
Nazwa Zamawiającego: Gmina Jejkowice
Adres: ul. Główna 38a, 44-290 Jejkowice
2. Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej
progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:






Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie nr 504285 z dnia 2018-01-11 r.
Biuletyn Informacji Publicznej – http://bip.jejkowice.pl
strona internetowa Zamawiającego – http://jejkowice.info.pl
tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego
Urząd Gminy Jejkowice, ul. Główna 38a, 44-290 Jejkowice

3. Opis przedmiotu zamówienia.
3.1

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego typ EKOTERM
PLUS lub równoważny o parametrach nie gorszych niż podane w poniższej tabeli i

spełniających wymagania polskiej normy PN-C 96024:2011 dla gatunku L-1:
LP.

WŁAŚCIWOŚCI

JEDNOSTKI

ZAKRES
MINIMUM

MAKSIMUM

1

Gęstość w temperaturze 15oC

kg/m3

-

860

2

Wartość opałowa

MJ/kg

42,6

-

3

Temperatura zapłonu

C

56

-

4

Lepkość kinematyczna w temp 20oC

mm2/s

-

6,00

5

Skład frakcyjny:
do 250oC destyluje
do 350oC destyluje

% (V/V)

85

65
-

6

Temperatura płynięcia

C

-

-20

7

Pozostałość po koksowaniu z 10%
pozostałości destylacyjnej

% (m/m)

-

0,3

8

Zawartość siarki

% (m/m)

-

0,10

9

Zawartość wody

mg/kg

-

200

10

Zawartość zanieczyszczeń stałych

mg/kg

-

24

o

o

2

11

Pozostałość po spopieleniu

12

Barwa 1)

% (m/m)

-

0,01

-

-

czerwona

1)

Olej opałowy powinien zawierać barwnik czerwony oraz znacznik (bezbarwny związek chemiczny, służący
identyfikacji produktu) zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi.

Podstawą do wystawienia faktury będzie temperatura rzeczywista. Dostawy będą realizowane
w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.
Dostawa będzie realizowana sukcesywnie do jednostek oświatowych Gminy Jejkowice oraz
jednostek organizacyjnych Gminy Jejkowice , całość dostawy około 55 m3 zgodnie z poniższym
wykazem:
Adres:

Wykaz podmiotów:

L.P.
1.

Nazwa i adres Nabywcy

NIP

Gmina Jejkowice, ul. Główna 38a, 44-290 Jejkowice

6423184393

Wykaz Odbiorców:

L.P.
1.

Nazwa i adres Odbiorcy

Szacowana ilość

Gmina Jejkowice, ul. Główna 38a, 44-290 Jejkowice
Szkoła Podstawowa Im. Jana III Sobieskiego w Jejkowicach,
Ul. Główna 42, 44-290 Jejkowice
Gminne Przedszkole Publiczne w Jejkowicach,
Ul. Szkolna 6, 44-290 Jejkowice

2.
3.

15 m3
30 m3
10 m3

Wykaz kotłowni:

L.P.
1.
2.
3
4
5
6

Nazwa Odbiorcy i adres kotłowni
Gmina Jejkowice, ul. Główna 38a, 44-290 Jejkowice
Gmina Jejkowice – Budynek komunalny, ul. Główna 38,
44-290 Jejkowice
Gmina Jejkowice – Ośrodek Sportowo-Kulturalny, ul. Poprzeczna 3a,
44-290 Jejkowice
Szkoła Podstawowa Im. Jana III Sobieskiego w Jejkowicach, Ul. Główna 42, 44-290
Jejkowice (budynek Szkoły Podstawowej
Szkoła Podstawowa Im. Jana III Sobieskiego w Jejkowicach, Ul. Główna 42, 44-290
Jejkowice (były budynek Gimnazjum)
Gminne Przedszkole Publiczne w Jejkowicach, Ul. Szkolna 6,
44-290 Jejkowice

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostawy oleju stosownie
do potrzeb zależnych od warunków atmosferycznych.
Dostawy będą łączone do poszczególnych placówek i realizowane w ciągu 48 godzin od złożenia
zamówienia obejmującego dana partie oleju. Minimalne jednorazowe zamówienie nie będzie
mniejsze niż 1 m3. Rozładunek odbywa się przy zastosowaniu pompy przy autocysternie.
Do każdej dostawy wykonawca musi dołączyć świadectwo jakości paliwa.
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3.2

Podwykonawstwo:
1)

2)

3)

4)

5)
6)

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przedmiotu zamówienia przy udziale
Podwykonawców, nie zastrzegając obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę żadnej
części zamówienia. W przypadku zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia
Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest w ofercie:
a)
wskazać części zamówienia (zakres prac), które zamierza powierzyć
Podwykonawcom
oraz
b)
podać nazwy (firmy) tych Podwykonawców.
W przypadku powierzenia Podwykonawcom wykonania części zamówienia, Zamawiający
żądał będzie, aby przed przystąpieniem do jego wykonania Wykonawca, o ile są już znane,
podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do
kontaktu z nimi.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spełnienia 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.
Jeżeli powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy następuje w trakcie jego
realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić oświadczenie,
o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające
brak z podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Jeżeli wobec danego Podwykonawcy
zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę
lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.
Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy, których
niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub
sprzeciwu, zostały szczegółowo określone w Projekcie umowy – załącznik nr 8 do SIWZ.
Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi,
które z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi
przedkładania Zamawiającemu, określone zostały szczegółowo w Projekcie umowy –
załącznik nr 8 do SIWZ.

3.3

Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)
09135100-5
Olej opałowy

3.4

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.

Termin wykonania zamówienia.
od dnia podpisania umowy do 30.06.2018 r.

5.

Warunki udziału w postępowaniu.
5.1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1
Pzp:

5.1.1. nie podlegają wykluczeniu;
5.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:
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1)

w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej ,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Posiadanie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami,
o której mowa w art. 32 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(Dz.U. 2017 poz. 220 z późn. zm.)

2)

w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, spełnienie
warunku ocenione będzie na podstawie treści złożonego oświadczenia.
Załącznik nr 9 do SIWZ..

3)

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy w tym okresie, zrealizował co najmniej 1 dostawę polegającą na dostawie oleju
opałowego o wartości minimum 10 000 zł, przy czym jedna dostawa rozumiana jest
jako dostawa, dla jednego zamawiającego, sukcesywna o łącznej wartości min. 10.000zł
przeprowadzona w okresie maksymalnie 1 roku.
5.2.

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

5.3.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.

5.4.

Zamawiający oceni, 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 Pzp.

5.5.

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.

5.6.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o którym mowa powyżej, 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 pkt 5.2 SIWZ.

5.7.

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców
podlegających wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp

5.8.

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 Pzp:
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a)

5.9.

6.

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostaną wykluczeni wykonawcy
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. poz. 978 z późn. zm.)
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 z późn. zm.).
Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy PZP przeprowadzi tzw. procedurę
odwróconą tj. w pierwszej kolejności dokona oceny złożonych ofert, a następnie zbada
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchylał się będzie od zawarcia umowy.
Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału
w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród
pozostałych ofert.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
6.1.

Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:
1)

Wypełniony i podpisany Formularz oferty – zgodnie ze wzorem określonym w
załączniku nr 2 do SIWZ stanowiącym ofertę.

2)

Wraz z ofertą należy złożyć:
a)

Oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 oraz załączniku nr 4 do
SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.

b)

Pełnomocnictwo do podpisania oferty (w przypadku, gdy ofertę podpisuje
upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy) określające jego zakres.
Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub kopii poświadczonej „za
zgodność z oryginałem” przez notariusza,

c)

Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania
się o zamówienie), ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której wynikać
będzie przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w
oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza.

6.2.

Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie
internetowej bip.jejkowice.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawców, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej – zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do SIWZ – Grupa
kapitałowa. Wraz ze złożeniem oświadczenia, w przypadku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu.

6.3.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni,
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terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
6.4.

W celu wskazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy powinni
złożyć:

a) Aktualny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota (suma)
ubezpieczenia dla jednego i wszystkich przypadków ubezpieczeniowych nie
może być niższa niż 100.000,00 (sto tysięcy) złotych.
b) Aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki.
c) Wykaz realizowanych lub zrealizowanych dostaw. Załącznik nr 7 do SIWZ.
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na
formularzu według wzoru jak w załączniku Nr 4 do SIWZ
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie
takie składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca
nie podlega wykluczeniu.
6.5.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na
zdolnościach technicznych i zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 22a ustawy, Zamawiający wymagał będzie od Wykonawcy którego oferta została
najwyżej oceniona złożenia następujących, dokumentów:
1)

Zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zgodnie ze wzorem określonym
w załączniku nr 6 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu oraz,

2)

Oświadczenia i dokumenty wymienione w punkcie 6.3 – w odniesieniu do tych
podmiotów, potwierdzające brak podstaw ich wykluczenia.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie,
w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza
informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.1 ppkt 2 lit.a
SIWZ.

6.6.

Postanowienia dotyczące składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów
gospodarczych (konsorcja).
1)

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku gdy
oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia zostanie
wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, przy
czym termin na jaki zostało zawarte konsorcjum nie może być krótszy niż termin
realizacji zamówienia.

2)

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
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3)

Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa:
a) wraz z ofertą, oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – zgodnie
ze wzorem określonym w załączniku nr 4 oraz 5 do SIWZ oraz;
b) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej bip.jejkowice.pl
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie ze wzorem
określonym w załączniku nr 6 – Grupa kapitałowa,
a pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

6.7.

6.8.

7.

Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1)

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa w punkcie 6.3 ppkt
2 lit. a) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.

2)

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 w pkt. 6.6 ppkt. 1, 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 – wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.

Forma oświadczeń i dokumentów:
1)

Oświadczenia, o których mowa w punkcie 6 dotyczące Wykonawcy i innych
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach
określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące Podwykonawców należy złożyć
w formie oryginału.

2)

Dokumenty, o których mowa w punkcie 6, inne niż oświadczenia, o których mowa
powyżej należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność
z oryginałem”.

3)

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.

4)

W przypadku, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwość
co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii dokumentu;

5)

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem
na język polski.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z wykonawcami.
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7.1

Zgodnie z art. 10c ust. 2 w związku z art. 18 ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie
ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1020 ze zm.) składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529
oraz z 2015r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

7.2

Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcą w sprawach dotyczących
niniejszego postępowania w formie pisemnej, faksem oraz drogą elektroniczną.
Oświadczenia wnioski, zawiadomienia oraz informacje uważa się za złożone w terminie,
jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu, a fakt otrzymania został
niezwłocznie potwierdzony przez każdą ze stron na żądanie drugiej.

7.3

Forma pisemna zastrzeżona jest dla oferty wraz z załącznikami składanymi z ofertą, oraz
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału oraz braku
podstaw do wykluczenia z postępowania.

7.4

Osobami upoważnionymi porozumiewania się z Wykonawcami są:
do udzielania informacji w zakresie technicznym i z zakresu zamówień publicznych:
Arkadiusz Zimoń, kierownik referatu inwestycji Urzędu Gminy Jejkowice w dniach od
poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tel. 32 4302002;Gerard Brachman,
podinspektor referatu inwestycji Urzędu Gminy Jejkowice w dniach od poniedziałku do
piątku w godzinach pracy urzędu, tel. 32 4302002;

7.5

7.6

8.

Tryb udzielania wyjaśnień.
1)

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
SIWZ. Pytania Wykonawców muszą być formułowane na piśmie i przesłane na
adres Zamawiającego, faksem 324302880 lub e-mailem: ug@jejkowice.pl

2)

Zamawiający udzieli niezwłocznie (nie później niż na dwa dni przed terminem
składania ofert) wyjaśnień na piśmie, pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie
SIWZ wpłynęła do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

3)

Mając na względzie usprawnienie procesu udzielania wyjaśnień i odpowiedzi
na pytania Wykonawców, Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również
w formie elektronicznej (w wersji edytowalnej – format .doc lub równoważny),
na adres poczty elektronicznej: ug@jejkowice.pl

4)

Treść zapytania i wyjaśnienia zostanie przesłana oferentowi który złożył
zapytanie oraz bez ujawnienia źródła zapytania opublikowana na stronie
internetowej Zamawiającego bip.jejkowice.pl.

Uwaga: Przesłanie dokumentów po godzinach pracy urzędu, skutkować będzie
zarejestrowaniem takiego pisma, jako poczty przychodzącej z datą następnego dnia
roboczego Zamawiającego. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku
zachowania przez Wykonawcę powyższych wymogów.

Wymagania dotyczące wadium.
Nie dotyczy.

9.

Termin związania ofertą.
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10.

9.1.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.

9.2.

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.

9.3.

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

9.4.

Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 9.2., nie powoduje utraty wadium.

9.5.

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.

Opis sposobu przygotowania ofert.
10.1.

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie
dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.

10.2.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający
nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów jednym
z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.

10.3.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.

10.4.

Na ofertę składają się wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki
o których mowa w specyfikacji.

10.5.

Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

10.6.

Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

10.7.

Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia oferenta winny być również
podpisane przez uprawnionego przedstawiciela oferenta, zgodnie z zasadą
reprezentacji.

10.8.

Zaleca się aby wykonawca w ofercie ponumerował jej strony.

10.9.

Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo.

10.10. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
10.11. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez
wykonawcę w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się
przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności
błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.
10.12. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się
przed upływem terminu otwarcia ofert.
10.13. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca
z uwzględnieniem przepisu art. 93 ust. 4 ustawy.
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10.14. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób
zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub
inne opakowanie musi zawierać oznaczenie:
a)
b)
c)
d)

adres doręczenia o treści:
Gmina Jejkowice, 44-290 Jejkowice, ul. Główna 38a
czytelna pieczątka wykonawcy (w razie braku pieczątki dokładne dane z adresem),
napis o treści:
Uwaga! Nie otwierać przed 19.01.2018 roku godz. 10.15
napis o treści określającej przedmiot i tryb przetargu:
przetarg nieograniczony: „Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Gminy
Jejkowice i jednostek organizacyjnych Gminy Jejkowice w 2018r.”.

10.15. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę.
10.16. W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę
wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej
kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:

Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym:
„Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Gminy Jejkowice
i jednostek organizacyjnych Gminy Jejkowice w 2018r.”. Oznaczenie sprawy:
IN.271.1.2018 Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.
Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres wykonawcy,
treść oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.
10.17. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę
zmienia, określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca
umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać
oznaczenie:

Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym:
„Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Gminy Jejkowice
i jednostek organizacyjnych Gminy Jejkowice w 2018r.”. Oznaczenie sprawy:
IN.271.1.2018 Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.
Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis
wykonawcy.
10.18. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w
terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku wykonawca oznacza
informacje
stanowiące
tajemnicę
przedsiębiorstwa
klauzulą
„tajemnica
przedsiębiorstwa - nie udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz
jego adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia,
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w jego ofercie.
10.19. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm
podwykonawców.
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11.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
11.1.

Miejsce i termin składania ofert:
a)

miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Jejkowice, 44-290 Jejkowice, Ul. Główna 38a

b)
11.2.

Miejsce i termin otwarcia ofert:
a)

miejsce otwarcia ofert: Urząd Gminy w Jejkowice pok.

b)

termin otwarcia ofert: w dniu 19.01.2018 r. o godz. 10:15.

11.3.

Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez
zamawiającego. Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie
opatrzona numerem według kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia.

11.4.

Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną
cyfrowo, podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.

11.5.

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
informacje dotyczące:

11.6.
12.

termin składania ofert: do dnia 19.01.2018 r., do godz. 10:00

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.”

Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz
zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

Sposób obliczenia ceny.
12.1.

Wykonawca winien podać cenę ofertową brutto za wykonanie całości przedmiotu
zamówienia określonego m.in. w pkt 3 niniejszej SIWZ. Cena musi być wyrażona w
złotych polskich z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku.

12.2.

Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

12.3.

Pod pojęciem ceny ofertowej brutto należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1
pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.
U. 2014 poz 915) tj. wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający
jest obowiązany zapłacić Wykonawcy. W tak rozumianej cenie uwzględnia się podatek
od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów
sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub
podatkiem akcyzowym.

12.4.

W formularzu ofertowym wykonawca winien wyliczyć wartość całości przedmiotu
dostawy biorąc za punkt odniesienia cenę oleju opałowego opublikowaną na stronie
internetowej PKN ORLEN w dniu 12 stycznia 2018 roku powiększoną o stałą
procentową wielkość marży albo pomniejszoną o stały upust (wartość niezmienna w
całym okresie na jaki będzie zawarta umowa).

12.5.

Cena ta jest ceną ostateczną.

12.6.

Cena oferty nie może być wyrażona w walucie obcej.

12.7.

Wykonawca przed sporządzeniem oferty powinien dokładnie zapoznać się
wymaganiami SIWZ tak, aby cena ofertowa obejmowała cały przedmiot zamówienia.
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12.8.

W Formularzu Oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć informację, czy wybór oferty
będzie czy też nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa w
art. 91 ust. 3a ustawy Pzp (tzn. obowiązku zapłaty podatku VAT przez Zamawiającego).
W przypadku, gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego tego
obowiązku, Wykonawca jest zobowiązany ponadto wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz
wskazać ich wartość bez kwoty podatku. W takim przypadku, zgodnie z art. 91 ust. 3a
ustawy Pzp zdanie pierwsze Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

12.9.

W przypadku, gdy w Formularzu Oferty w zakresie, o którym mowa w pkt 12.7 SIWZ
Wykonawca nie zaznaczy żadnej możliwości Zamawiający uzna, że wybór oferty NIE
BĘDZIE prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp.

12.10. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do wykonawcy o udzielenie w określonym
terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
12.11. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

13.

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

13.1.

Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i
innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.

13.2.

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

13.3.
Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena za 1m3 oleju opałowego, powiększona o
stałą stawkę marży lub zmniejszona o stały
upust (punkt odniesienia ceny oleju opałowego
opublikowanego na stronie internetowej PKN
ORLEN w dniu 12 stycznia 2018 roku

60%

2

Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy

40%

13.4.

Punkty przyznawane za podane w pkt. 13.2 kryteria będą liczone według następujących
wzorów:
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Nr
kryterium

Wzór

1

Cm
C = -------------- x 60 (max liczba punktów)
Cb
C
- otrzymana ilość punktów w kryterium ceny
Cm
- najniższa oferowana cena spośród ofert
Cb
- cena badanej oferty

2

Gb - 14
G = -------------- x 40 (max liczba punktów)
Gn - 14
G
- otrzymana ilość punktów w kryterium termin płatności
Gb
- termin płatności liczony w dniach w ofercie badanej
Gn
- termin płatności liczony w dniach najdłuższy spośród ofert
Ocena = C + G, gdzie:
C- liczba punktów dla kryterium cena
G
- liczba punktów dla kryterium termin płatności

UWAGA !!! Najdłuższy termin płatności nie może przekroczyć 30 dni zgodnie z ustawą
z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 2013 r.
poz. 403 ze zm).
13.5.

Zamawiający określa minimalny termin płatności na 14 dni, natomiast maksymalny
na 30 dni.

13.6.

Ocenie podlegać będzie termin płatności ponad wymagane minimum.
a) Oferta z najdłuższym terminem płatności (jednak nie krótszym niż 14 dni i nie
dłuższym niż 30 dni) = 40 punktów,
b) Zaoferowanie terminu płatności równego wymaganemu minimum (14 dni)
spowoduje nieprzyznanie żadnego punktu w tym kryterium,
c) Zaoferowanie terminu płatności poniżej wymaganego minimum spowoduje
odrzucenie oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy,
d) Nie wpisanie terminu płatności w formularzu ofertowym spowoduje odrzucenie
oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy,
e) W przypadku gdy wykonawca zaoferuje termin płatności powyżej wymaganego
maksimum zamawiający do oceny ofert przyjmie 30 dni,
f) Termin płatności pozostałych ofert będzie liczony wg proporcji matematycznej,
g) Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku,
h) Wykonawca winien podać ilość dni, np. 20 (liczba całkowita).

13.7.

Oferta, która uzyska największą liczbę punktów w oparciu o przyjęte kryteria oceny
ofert będzie uznana jako najkorzystniejsza.

13.8.

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

13.9.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą
ilość punktów, biorąc pod uwagę ww. kryteria ceny i terminu płatności.

13.10. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
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13.11. Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, a które nie powodują istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Jeżeli
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, jego oferta
zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy.
13.12. Oferta zawierająca błędy w obliczeniu ceny, zostanie odrzucona na podstawie art. 89
ust. 1 pkt. 6 ustawy.
14.

Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
14.1

15.

W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego
ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa:
a)
b)

pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik;
umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana;

c)

listę osób przewidzianych do realizacji zamówienia

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia
publicznego
Nie dotyczy

16.

Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

17.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia.
17.1

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

17.2

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.

17.3

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 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.

17.4

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.
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17.5

Odwołanie wnosi się 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 Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli
zostały przesłane w inny sposób.

17.6

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej.

17.7

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 17.5 i 17.6. SIWZ 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.

17.8

Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia
o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

17.9

a)

15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia
o udzieleniu zamówienia.

b)

1 miesiąca od dnia zawarcia, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą
orzeczenia.

17.10 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 Krajowej Izby Odwoławczej 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.
17.11 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.
17.12 Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego
wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.
17.13 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.
17.14 W sprawach nie uregulowanych w pkt 17 w zakresie wniesienia odwołania i skargi
mają zastosowanie przepisy art. 179 - 198g Pzp.
18.

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp.
Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp.

19.

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

20.

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej
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Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
21.

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
zamawiającym a wykonawcą.
Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

22.

Adres strony internetowej zamawiającego.
bip.jejkowice.pl

23.

Informacja o zastosowaniu aukcji elektronicznej.
Nie dotyczy postępowania.

24.

Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp.
Zamawiający nie określa wymagań o, których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp.

25.

Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a Pzp:
Zamawiający nie określa standardów jakościowych, o których mowa w art. 91 ust. 2a Pzp.

26.

Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93
ust. 4 Pzp.

27.

Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy.
27.1

28.

Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy zostały określone w Projekcie umowy – załącznik nr 6
do SIWZ.

Niżej wymienione załączniki do SIWZ stanowią jej treść:

Załącznik nr 1 – Wykaz podmiotów i kotłowni
Załącznik nr 2 – Formularz oferty
Załącznik nr 3 – Oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu.
Załącznik nr 4 – Oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp o niepodleganiu wykluczeniu.
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.
Załącznik nr 6 – Zobowiązanie innego podmiotu.
Załącznik nr 7 – Wykaz realizowanych lub zrealizowanych dostaw.
Załącznik nr 8 – Wzór umowy wraz z załącznikiem.
Załącznik nr 9 – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału określonych
art. 22 ust. 1 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych
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