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I. Nazwa  i adres Zamawiającego: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa                 

w Koniecpolu, ul. Armii Krajowej 2, 42-230 Koniecpol

telefon:  343551420

adres e-maill:  przetargi.zozkoniecpol@tlen.pl

NIP: 949-15-81-180

REGON: 151399410

Adres strony internetowej na której umieszczono SIWZ : bip.koniecpol.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek od  7:25 do 15:00 

II. Tryb udzielenia zamówienia: 

Przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień

publicznych (t.j.: Dz.U. z 2015 r poz. 2164 ze zm.) 

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Kod CPV dla całego przedmiotu zamówienia : 09135100–5 olej opałowy.     

Przedmiotem  zamówienia  są  dostawy  oleju  opałowego  zgodnie  z  prognozowaną  ilością

w terminach zgłoszonych mailem lub fasem z 2 dniowym wyprzedzeniem.

Olej opałowy powinien spełniać niżej wymienione parametry:

Gęstość kg/m3 max. 860
Wartość opałowa MJ/kg min. 42,6
Temperatura zapłonu st.C min. 56
Lepkość kinematyczna w 20 C mm2/s max. 6,00
Skład frakcyjny:
- do 250 C destyluje %(V/V) max. 65
- do 350 C destyluje %(V/V) min. 85
Temperatura płynięcia st.C max. - 20 
Pozost. po koksowaniu
z 10% pozost. destylacyjnej %(m/m) max. 0,3
Zawartość siarki %(m/m) max. 0,10
Zawartość wody mg/kg max. 200
Zawartość zanieczyszczeń stałych mg/kg max. 24
Pozostałość po spopieleniu %(m/m) max. 0,01
Barwa czerwona

Dostawy sukcesywne, każda w ilości  po min. 5000 litrów, w zależności od bieżących

potrzeb  Zamawiającego.  Łączna  orientacyjna  ilość  zamawianego oleju  opałowego  wynosi

ok. 37 000 litrów.

Prognozowana  ilość  dostaw  oleju  może  ulec  zmianie  w  zależności  od  warunków

atmosferycznych.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  niewykorzystania  całego  zakresu

ilościowego  przedmiotu  zamówienia.  W  takim  przypadku  wykonawcy  nie  będzie
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przysługiwało  roszczenie  względem  Zamawiającego  z  tytułu  konieczności  wykorzystania

pełnej  ilości  oleju.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  odstąpienia  od  wykonywania

niniejszej  umowy  w  przypadku  likwidacji  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki

Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu. W takim przypadku Wykonawcy

przysługiwać będzie wynagrodzenie odpowiadające wartości faktycznie dostarczonego opału.

Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie względem Zamawiającego z tytułu

konieczności nie wykorzystania pełnej ilości oleju opałowego.

Wymagania stawiane Wykonawcy: 

Zamawiający  posiada  zbiornik  o  pojemności  8  000  litrów.  Rozładunek  przy

zastosowaniu pompy przy autocysternie.  Dostawa loco zbiornik Zamawiającego.  Dostawy

oleju opałowego lekkiego odbywać się będą cyklicznie, wraz z przeładunkiem do zbiornika

Zamawiającego w sezonie grzewczym 2016/2017. Zamawiający może wyrywkowo sprawdzić

jakość dostarczonego oleju opałowego.  Próbki  do badań oleju opałowego pobierane  będą

bezpośrednio  z  autocysterny  Dostawcy.  Do  każdej  dostawy  oleju  opałowego  należy

dołączyć świadectwo jakości i atesty dostarczonego paliwa. Wielkość dostaw może zostać

ograniczona ze względu na zmienność warunków atmosferycznych.  Cysterna Wykonawcy

musi  być wyposażona  w legalizowane przepływomierze. W przypadku stwierdzenia braku

legalizacji licznika tankowania (uszkodzenia cech) dostawa nie zostanie przyjęta, a faktura

zostanie  zwrócona  dostawcy  bez  zapłaty.  Ilość  dostarczonego  oleju,  niezbędna

do  wystawienia  faktury  odczytywana  będzie  z  urządzenia  pomiarowego  Zamawiającego.

Termin rozpoczęcia wykonywania dostaw nastąpi w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia przez

Zamawiającego  o  konieczności  dostawy  oleju  opałowego.  Każda  dostawa  musi  być

wykonana w terminie 2 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego o konieczności dostawy.

Dostawa   winna  być  zrealizowana   w  godzinach  8:00  –  14:00  w  dniu  roboczym  –

od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Podstawą  do  wystawienia  faktury  będzie  ilość  oleju  opałowego  przyjęta  przez

Zamawiającego  wg  wskazań  zalegalizowanego  układu  pomiarowego.  Zamawiający  nie

dopuszcza przekazywania faktur w formie elektronicznej.

IV. Termin wykonania zamówienia.

Termin  realizacji  zamówienia  –  od  dnia  podpisania  umowy do  30  kwietnia  2017  (sezon

grzewczy 2016/2017).

V. Opis warunków udziału w przetargu 

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
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1) posiadają  uprawnienia  do  wykonywania  działalności  lub  czynności  określonej

przedmiotem  zamówienia,  jeżeli  ustawy  nakładają  obowiązek  posiadania  takich

uprawnień,

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie

innych  podmiotów  do  udostępnienia  potencjału  technicznego  i  osób  zdolnych

do wykonania zamówienia. 

3) znajdują  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie

zamówienia,

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywa się według kryterium spełnia –

nie spełnia na podstawie dokumentów załączonych do oferty których wykaz zawiera rozdział

VI niniejszej SIWZ  

VI.   Wykaz  oświadczeń  i   dokumentów,  jakie  mają  dostarczyć  Wykonawcy  w  celu

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

1) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik 1,

2) potwierdzenie  ceny  producenta  obowiązującej  w  dniu  22  sierpnia  2016  roku

(np.  wydruk  ze  strony  internetowej  producenta  poświadczony  za  zgodność

z oryginałem),

3) oświadczenie  o  spełnieniu  warunków  udziału  w  postępowaniu o  zamówienie

publiczne z art.  25a ust.  1 Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru –

załącznik 2,

4) parafowany przez wykonawcę projekt  umowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik 3,

W celu  potwierdzenia,  że  wykonawca  posiada  uprawnienie  do  wykonywania  określonej

działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu,

do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

1. Aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  albo  aktualne  zaświadczenie  o  wpisie

do ewidencji  działalności  gospodarczej   wystawiony nie  wcześniej  niż  6 miesięcy

przed upływem terminu składania ofert.

2. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu

firmy  składającej  ofertę,  o  ile  nie  wynikają  z  przepisów  prawa  lub  innych

dokumentów,
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3. Oświadczenie  o  spełnieniu  warunków  udziału  w  postępowaniu o  zamówienie

publiczne z art.  25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem

wzoru –  załącznik 2,

4. Koncesja  na  obrót  paliwami  ciekłymi  wydana  przez  Prezesa  Urzędu  Regulacji

Energetyki.

UWAGI 

Dokumenty mogą być załączone w formie oryginałów albo czytelnych kopii poświadczonych

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Oferta musi spełniać warunki formalne: właściwy sposób reprezentacji zgodny z właściwym

wypisem z rejestru.

Złożenie  przez  Wykonawcę  fałszywych  lub  stwierdzających  nieprawdę  dokumentów

powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na podstawie przepisów ustawy Prawo

zamówień publicznych. 

Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych 

Wszystkie  dokumenty  złożone  w  prowadzonym  postępowaniu  są  jawne,  z  wyjątkiem

informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę. 

Dokumenty nie jawne (zastrzeżone) składane w ofercie Wykonawca wydziela lub oznacza

w wybrany przez siebie sposób.

Po dokonaniu czynności otwarcia ofert komisja przetargowa dokona analizy ofert, które w tej

części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich wniosek. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych

aktów prawnych,  w tym między innymi z  zapisu art.  86 ust.  4  ustawy Prawo zamówień

publicznych.         

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, oraz

przekazywania  oświadczeń  i  dokumentów,  a  także  wskazanie  osób  uprawnionych

do porozumiewania się z Wykonawcami. 

1. Wszelkie  oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz pytania kierowane

do  Zamawiającego  są  przekazywane  z  zachowaniem   formy  pisemnej.  Należy

je przesyłać na adres Zamawiającego określony w punkcie I niniejszej SIWZ.

2. Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia,  informacje  oraz  pytania  kierowane

do Zamawiającego przekazane telefaksem na numer określony w punkcie I SIWZ  lub

pocztą elektroniczną  na adres określony w punkcie I SIWZ uważa się za złożone
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w  terminie,  jeżeli  ich  treść  dotarła  do  adresata  przed  upływem terminu  i  została

niezwłocznie potwierdzona na piśmie   

3. Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści SIWZ. Treść wyjaśnienia zostanie

jednocześnie  przekazana  wszystkim  Wykonawcom  którzy  pobrali  SIWZ  bez

wskazania  źródła  zapytania  oraz  zostanie  zamieszczona  na  stronie  internetowej

na  której  zamieszczono  SIWZ  jeżeli  Wykonawca  zwróci  się  o  wyjaśnienie  treści

SIWZ w terminie nie krótszym niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.   

4. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy

odpowiedzi  na zapytania w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej.

5. Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich Wykonawców.

6. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami

w  sprawach proceduralnych  jest:

Stanowisko: st. referent ds. administracyjno - pracowniczych

imię i nazwisko: Wojciech Sobalak

tel.: 530684202

adres e-mail: przetargi.zozkoniecpol@tlen.pl

w godz.: od 8:00 do 14:00

7. Przed  upływem  terminu  składania  ofert  Zamawiający  może  w  szczególnie

uzasadnionych przypadkach zmodyfikować treść SIWZ. Każda wprowadzona przez

Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ oraz zostanie przekazana uczestnikom

postępowania i zamieszczona na stronie internetowej na której znajduje się SIWZ.

8. W celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w ofertach zmian w treści SIWZ

Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do przeprowadzenia

zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego

i  Wykonawcy  odnośnie  wcześniej  ustalonego  terminu  będą  podlegały  nowemu

terminowi.           

VIII. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie żąda  wniesienia wadium. 

IX. Termin związania ofertą.

1. Bieg  terminu  związania  ofertą  rozpoczyna  się  wraz  z  upływem terminu  składania

ofert.

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
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X. Opis sposobu przygotowania ofert.  

1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

2. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie,  komputerze lub ręcznie

nieścieralnym  atramentem  czytelnym  pismem  oraz  musi  być  podpisana  przez

upełnomocnionego  przedstawiciela  (przedstawicieli)  Wykonawcy,  trwale  połączona

(zszyta  dowolną  techniką  biurową),  celem  uniemożliwienia  samoczynnej

dekompletacji podczas prac komisji. 

4. Winny być podpisane wszystkie strony oferty, a także wszystkie załączniki do oferty,

przez  osobę  (osoby)  upoważnioną  do  reprezentowania  Wykonawcy.  Miejsca

w których zostaną dokonywane poprawki lub korekty błędów będą parafowane przez

osobę (osoby ) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. 

5. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący

zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu

otwarcia  ofert.  Koperta/opakowanie  zawierająca  ofertę  winna  być  zaadresowana

do Zamawiającego na adres podany w punkcie I niniejszej SIWZ i opatrzone nazwą

i dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczona w następujący sposób:

„Oferta na dostawę oleju opałowego  dla  SP ZOZ MPR w Koniecpolu – nie

otwierać przed godziną 12:15 w dniu  01.09.2016 r.” 

6. Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zdarzenia  wynikłe  z  nienależytego

oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

1. Oferty należy przesłać lub złożyć do dnia 01.09.2016 roku do godziny 12:00 na adres

Zamawiającego podany w punkcie I niniejszej SIWZ do pokoju 211 SP ZOZ Miejska

Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu. 

2. Wykonawca w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert, może zmienić

lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania

formy pisemnej.

3. Zmiany  dotyczące  treści  oferty  powinny  być  przygotowane,  opakowane  oraz

zaadresowane na adres Zamawiającego podany w punkcie I SIWZ w sposób opisany

jak w punkcie 5 rozdział X SIWZ i dodatkowo opatrzone napisem „Zmiana” Podobnie
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w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty – opatrzone napisem „Wycofanie”

Koperty oznaczone w podany wyżej sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. 

4. Wykonawca  nie  może  wycofać  oferty  lub  zmienić  jej  treści  po  upływie  terminu

składania ofert. 

5. Otwarcie  złożonych  ofert  nastąpi  w  dniu  01.09.2016  roku  o  godzinie  12:15

w siedzibie Zamawiającego w pokoju 211.

6. Otwarcie ofert jest jawne.

7. Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  podana  zostanie  kwota,  jaką   Zamawiający

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane

będą nazwy (firmy) i adresy Wykonawców którzy złożyli oferty a także ceny ofert. 

8. Oferty  złożone  po  terminie  zwraca  się  bez  otwierania  po  upływie  terminu

przewidzianego na wniesienie protestu.  

XII. Opis sposobu obliczania ceny.

1. Wykonawca uwzględniając wymogi,  o których mowa w niniejszej  SIWZ powinien

w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania

przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne

upusty i rabaty zastosowane przez wykonawcę.

2. Cena oferty ogółem winna być podana w złotych polskich liczbowo i słownie oraz

obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

3. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

4. Ofertę cenową należy określić na dzień 22.08.2016 r.

Zasady indeksacji cen:

1. Podstawą  do  indeksacji  zmiany  cen  oleju  będą  zmiany  cen  oleju  na  dany  dzień

zamieszczane   na  stronie  internetowej  producenta  paliw,  u  którego  zaopatruje  się

wykonawca.

2. Cena sprzedaży za 1 m3 oleju ustalana będzie na podstawie obowiązującej na dzień

zakupu u producenta zaoferowanej ceny w ofercie powiększonej o stałą stawkę marży

Wykonawcy  zaoferowanej  w  ofercie  lub  pomniejszonej  o  zaproponowany  upust

w stałej wysokości.

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

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.     

1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego 

    rozpatrywania, jeżeli :
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a) oferta – co do treści  - spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

b) z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, ze wykonawca spełnia 

warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,

c) złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,

d) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie, 

2. Kryteria oceny ofert:

Cena brutto ( C )  100%

Cena brutto ( C ) – dotyczy wartości całego zamówienia  będzie punktowana według wzoru 

matematycznego: 

      C   =  najniższa cena ofertowa brutto       x  100 x waga kryterium      
                         cena brutto oferty badanej     

3. Oferta, która zawiera najniższą cenę, zostanie uznana za  najkorzystniejszą, a pozostałe 

    oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.   

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

          w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

1. Umowa  w  sprawie  realizacji  zamówienia  publicznego  zawarta  zostanie

z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych

zawartych w ofercie.

2. Zamawiający  podpisze  umowę  z  Wykonawcą,  który  przedłoży  najkorzystniejszą

ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SIWZ. 

3. Wynik  postępowania  zostanie  ogłoszony  w  siedzibie  Zamawiającego  przez

wywieszenie  w  ogólnie  dostępnym  miejscu  oraz  zamieszczony  na  stronie

internetowej.   

4. Wykonawcy zostaną  powiadomieni niezwłocznie o wyborze oferty, w zawiadomieniu

o wyborze oferty Zamawiający poda nazwę (firmę), adres Wykonawcy którego ofertę

wybrano i cenę.

5. Umowa zostanie  zawarta  w formie  pisemnej,  po  upływie  terminu  przewidzianego

na wniesienie protestu ( nie wcześniej niż 8 dnia od daty przekazania zawiadomienia

o  wyborze  oferty  i  nie  później  niż  przed  upływem  terminu  związania  ofertą).

O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi  odrębnym pismem.

6. Jeżeli Wykonawca którego oferta została uznana za najkorzystniejszą uchyli  się od

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę
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najkorzystniejszą z pozostałych ofert z uwzględnieniem przesłanek zawartych w art.

93 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Niezwłocznie  po  zawarciu  umowy Zamawiający  przekaże  ogłoszenie  o  udzieleniu

zamówienia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych.  

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

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

         umowy. 

Istotne  dla  stron  postanowienia  które  zostaną  wprowadzone  do  treści  zawartej  umowy

zawiera wzór umowy załączony do SIWZ. 

XVII.  Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej  przysługujących  Wykonawcy  w  toku

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku

postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której był

obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto, lub można było powziąć

wiadomość  o  okolicznościach  stanowiących  podstawę  do  jego  wniesienia.  Protest  uznaje

się za wniesiony z chwilą gdy dotarł do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać

się z jego treścią.

3.  Protest  powinien  wskazywać  oprotestowaną  czynność  lub  zaniechanie  Zamawiającego,

a  także  zawierać  żądanie,  zwięzłe  przytoczenie  zarzutów  oraz  okoliczności  faktycznych

i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 

4. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

5. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:

a) treści ogłoszenia,

b) postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

c) wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty,

- w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.

6.  Protest  inny niż  wymienione  w punkcie  5 Zamawiający rozstrzyga w terminie  10 dni

od dnia jego wniesienia.

7.  Zamawiający  odrzuca  protest  wniesiony  po  terminie,  wniesiony  przez  podmiot

nieuprawniony  lub  protest  niedopuszczalny  na  podstawie  przepisów  ustawy  Prawo

zamówień publicznych    
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8. Od rozstrzygnięcia protestu  przysługuje  odwołanie.

XIX. Załączniki do SIWZ.

Załącznikami do SIWZ są:

1. Formularz oferty,

2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

3. Wzór umowy.

 

                                                                                                                                   Zatwierdził:

p.o. DYREKTOR

Helena Wolska
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