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1. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW                    
Zapraszam do składania ofert w ramach postępowania o zamówienie  
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzonego w oparciu  
o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. oraz aktów 
wykonawczych do ustawy. 

Niedostarczenie przez Uczestnika przetargu w wyznaczonym terminie wszystkich 
wymaganych informacji i dokumentów lub złożenie ofert nieodpowiadających 
ściśle wszystkim warunkom Dokumentacji Przetargowej może prowadzić do 
odrzucenia oferty. 

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

Dom Pomocy Społecznej w Moczarach 

Moczary 41,     38-700 Ustrzyki Dolne   

powiat: bieszczadzki,   województwo: podkarpackie,   kraj: Polska       

tel. 13 461 1107, fax 13 461 34 81 

NIP 689-10-09-915, REGON 001276610 

www.dpsmoczary.pl          

e-mail:  dpsmoczary@wp.pl 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 
przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 288,1086 ze zm .), zwanej dalej 
„ustawą Pzp”. 

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.  

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu: Biuletyn Zamówień publicznych, 
www.dpsmoczary.pl 
 
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24aa ust. 1 ustawy, 
zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, 
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 
Kod CPV- 09.13.51.00-5 – olej opałowy 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

3.1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa (wraz z rozładunkiem) oleju opałowego 

lekkiego w roku 2021 - wg  potrzeb DPS Moczary do kotłowni olejowej Domu 

Pomocy Społecznej w Moczarach, 38-700 Ustrzyki Dolne, Moczary 41,  

o szacunkowej ilości ok. 170 000 litrów wg parametrów zgodnych z normą PN- C 

96024:2011 oraz Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r.  

http://www.dpsmoczary.pl/
mailto:dpsmoczary@wp.pl
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w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz 

rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe, 

(Dz.U.2016.2008). 

 

3.2 .Do rozładunku oleju opałowego niezbędna jest pompa oraz licznik przy 

autocysternie. Do każdej partii oleju opałowego musi być dołączone świadectwo 

jakości oleju opałowego wystawione przez producenta. Przedmiot zamówienia 

obejmuje również transport, załadunek i rozładunek oleju na koszt 

Wykonawcy. Przedmiot zamówienia będzie przewożony transportem 

Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko. 

3.3.Dostawy oleju będą się odbywały sukcesywnie od dnia 1 stycznia 2021do dnia   
      31 grudnia 2021 r., każdorazowo na    zlecenie Zamawiającego, określające ilość     
      dostawy. Jednorazowa dostawa może    wynosić do 20 tys. litrów. 
3.4.W przypadku wątpliwości, co do jakości oleju opałowego, Zamawiający jest   

      uprawniony do wykonania   badań w uprawnionym laboratorium. W razie     

      stwierdzenia  niezgodności z obowiązującymi normami lub treścią niniejszej    

      Specyfikacji, kosztami badania laboratoryjnego zostanie obciążony Wykonawca. 

3.5.Przedmiot zamówienia będzie dostarczany w zależności od potrzeb     

      Zamawiającego w ilościach zamawianych telefonicznie lub za pomocą poczty  

      elektronicznej przez przedstawiciela Zamawiającego. Dostawa nastąpić musi nie  

      później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.  

3.6.Podana ilość jest ilością szacunkową i może ulec zmianie w zależności od     

      potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości  

      szacunkowej dostaw. Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania  

      na zapotrzebowanie Zamawiającego. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za  

      faktycznie wykonane dostawy. W sytuacji, w której w toku realizacji umowy    

      Zamawiający zleci dostawy w wysokości niższej jak podana w pkt. 3.1. powyżej,    

      Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia odszkodowawcze z ww.   

      tytułu. 

3.7.Wykonawca będzie wystawiał faktury opierając się na cenach hurtowych  
       producenta obowiązujących w dniu dostawy paliwa (dostępnych na stronie      
       internetowej producenta) w temp. referencyjnej 15° C, pomniejszonych 
      o zaproponowany rabat, wskazany w formularzu cenowym.  Dodatkowo  
       Wykonawca zobowiązuje się dołączyć do każdej faktury załącznik w postaci  
       wydruku ze strony internetowej potwierdzający wysokość obowiązującej w dniu  
       dostawy ceny hurtowej oleju opałowego u producenta. 
Zawarcie umowy ramowej 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 
 
Zamówienia częściowe 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
 
Zamówienia uzupełniające. 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 
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Informacja o ofercie wariantowej. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał Zamówienie sukcesywnie  
w roku 2021 – zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, w terminie od dnia  
1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., przy czym Wykonawca będzie 
zobowiązany do wykonania zamówienia także po upływie ww. terminu, jeżeli 
zamówienie na dostawę oleju zostanie złożone w ww. terminie i do dnia  
31 grudnia 2020 r. nie zostanie zrealizowane. 

                                          

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA,   

    O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY Pzp.:  

 5.A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie    

        podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 Upzp oraz art.     

        24 ust. 5 pkt.1 ustawy Pzp  , oraz spełniają warunki udziału  

        w     postępowaniu dotyczące: 

1. Posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. posiadaniu 

aktualnej koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie 

obrotu paliwami ciekłymi. 

2. Zdolności technicznej lub zawodowej; w szczególności w zakresie 

posiadanego doświadczenia oraz osób skierowanych przez Wykonawcę do 

realizacji zamówienia w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy: 

a) wykazali, że wykonali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  

w tym okresie, co najmniej jedno zadanie, tj. dostaw oleju opałowego  

o wartości, co najmniej 100 000,00 zł brutto)  

b) dysponowali co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do transportu 

oleju opałowego posiadającym instalację do rozładunku oleju z ważnym 

świadectwem legalizacji. 

3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – w celu potwierdzenia spełnienia    

     przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu Zamawiający żąda: 

a) potwierdzenia, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia  

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona 

w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia.   

5B. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy     

          Wykonawcę: 

I. W stosunku, do którego zachodzą okoliczności wymienione w art. 24 ust. 

1 pkt 12-23 ustawy Pzp w przypadkach : 

1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu     
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lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 

2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za    

przestępstwo:  

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

230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 

- Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1600) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z 

dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z 

dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

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

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz.U. poz. 769); 

3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego       

lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 

komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 

prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 

powyżej, 

4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną 

decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca 

dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 

niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu 

informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału  

w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej 

„kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie 

przedstawić wymaganych dokumentów; 

6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił 

informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny 

wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia;  

7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 

Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 

zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na 

podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy  

o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, 

chyba, że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 
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wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału  

w postępowaniu; 

9) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na 

celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych; 

10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł 

zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 

października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 

zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2018r. poz. 703 i 1277); 

11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego    

  zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 229 z późn. zm.), 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. 

 
II. Którego zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający,  

tj. Wykonawcę:  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 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 

1629) 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 2017 r. poz. 2344 i 

2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629); 

5C. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie   

         zamówienia: 

1. warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5A. muszą zostać 

spełnione przez wykonawców łącznie; 

2. brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp 

musi zostać wykazany przez każdego z wykonawców; 

3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania wymaganych warunków udziału  

w postępowaniu zostaną wykluczeni z postępowania. 

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU    
      WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU  
      ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.  
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6A. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu   

        warunków udziału w postępowaniu (wg Załącznika Nr 2 do SIWZ);    

        Oświadczenia, o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału   

        w postępowaniu dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których  

        zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych  

        w art. 22a ustawy należy złożyć w oryginale. 

6B. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,   

       oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się  

       o zamówienie; 

6C. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału             

         w postępowaniu, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub   

         sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od  

         charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, 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, o którym mowa w pkt. 6C należy złożyć w oryginale. 

1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania,  

w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału  

w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu,  

o którym mowa w pkt 6A; 

2. Treść  zobowiązania, o którym mowa w pkt. 6C  powinna potwierdzać, że 

stosunek łączący Wykonawcę z podmiotem udostępniającym swoje zasoby 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów. W tym celu zasadne jest 

wskazanie w treści przedmiotowego dokumentu informacji dotyczących  

w szczególności: 

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 

c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 

d) czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, 

których wskazane zdolności dotyczą. 

3. Wykonawca może wraz ze zobowiązaniem, o którym mowa w pkt. 6C złożyć 

inne dokumenty, które potwierdzają rzeczywisty dostęp Wykonawcy              

do udostępnionych zasobów dotyczące, w szczególności informacji, o których 

mowa w pkt. 6C2 ppkt. a - d. 

a) Dokumenty, o których mowa w pkt 6C3 należy złożyć w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem;  
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b) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego,  

w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą; 

c) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub       

w formie elektronicznej; 

d) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz  

z tłumaczeniem na język polski. 

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty 

zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub 

ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 

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

podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 

i ust. 5 ustawy Pzp; 

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 

innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do 

realizacji, których te zdolności są wymagane. 

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. 

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ    

       WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO            

       W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART.  

       25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

7A. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobligowany będzie przedstawić: 

1. Odpis 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 Pzp.; 

2. Wykonawca zobligowany jest do przekazana Zamawiającemu oświadczenia 

o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej  

(wg Załącznika Nr 4 do SIWZ) w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 

internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy 

Pzp, tj. informacji, która zawiera w szczególności firmy oraz adresy 

Wykonawców, którzy złożyli oferty   w terminie określonym w SIWZ. 

3. Wraz ze złożeniem  oświadczenia, Wykonawca może przedstawić  dokumenty 

lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie  

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 
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oświadczenie, o którym mowa w pkt 6A. składa każdy z wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

5. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 6A. winno być złożone w oryginale. 

6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, 

zobligowany będzie przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów 

dokumenty wymienione w pkt. 7A. 

a) Oświadczenia, o których mowa w pkt 7, dotyczące Wykonawcy i innych 

podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca  

na zasadach określonych w art. 22a ustawy należy złożyć w oryginale; 

b) Dokumenty, o których mowa w pkt 7, inne niż oświadczenia, należy złożyć           

w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem; 

c) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego,  

w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą; 

d) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej  

lub w formie elektronicznej;  

e) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz  

z tłumaczeniem na język polski. 

7B. WYKONAWCA ZAGRANICZNY: 

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7A 

składa: 

a) w pkt 7A1 – 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 - dokument powinien 

być wystawiony 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. 7B, 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.  

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ   

       WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO  

       W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART.  

       25 UST. 1 PKT 1 ORAZ 2 USTAWY PZP. 
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8A. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału                       
        w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, należy     
        złożyć: 

1. wykaz dostaw oleju opałowego wykonanych nie wcześniej niż w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 

rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których 

dostawy te zostały wykonane (wg Załącznika Nr 3 do SIWZ) z załączeniem 

dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. 

oświadczenie dot. potencjału technicznego  Wykonawcy (wg Załącznika 

Nr 5 do SIWZ); 

2. potwierdzenie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia  

8B. Oświadczenia, o których mowa w pkt 8 dotyczące Wykonawcy i innych     

        podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na  

        zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp należy złożyć w oryginale. 

8C. Dokumenty, o których mowa w pkt 8, inne niż oświadczenia, należy złożyć                  

        w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

8D. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca,   

       podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy  

       wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie  

       dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

8E. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub  

       w formie elektronicznej. 

8F. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem  

       na język polski. 

9. JEŻELI BĘDZIE TO NIEZBĘDNE DO ZAPEWNIENIA ODPOWIEDNIEGO 

PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, 

ZAMAWIAJĄCY MOŻE NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA WEZWAĆ 

WYKONAWCÓW DO ZŁOŻENIA WSZYSTKICH LUB NIEKTÓRYCH 

OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE NIE 

PODLEGAJĄ WYKLUCZENIU LUB SPEŁNIAJĄ WARUNKI UDZIAŁU            

W POSTĘPOWANIU,      A JEŻELI ZACHODZĄ UZASADNIONE PODSTAWY 

DO UZNANIA, ŻE ZŁOŻONE UPRZEDNIO OŚWIADCZENIA LUB 

DOKUMENTY NIE SĄ JUŻ AKTUALNE, DO ZŁOŻENIA AKTUALNYCH 

OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW. 

9.A. Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów, 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 wskazanie przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do    

       ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień  



                                                                     

 

  

11 

       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. 

 9.B Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. p 1 i 3, jeżeli 

zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego 

wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub 

może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 

w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. O informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 

(tj. Dz.U. z 2017 r. poz.570 ze zmianami) W tym celu zaleca się, aby wykonawca 

na wezwanie zamawiającego przesłane w trybie art. 26 ust. 2 ustawy zamiast 

złożyć wymagane dokumenty wskazał, w jakim konkretnie postępowaniu złożył 

dokumenty będące w posiadaniu zamawiającego lub w jaki sposób są one 

dostępne dla zamawiającego - w celu umożliwienia ich identyfikacji. 

10.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                          

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I (LUB) 

DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ ADRES POCZTY 

ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO. 

10.A W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia   

          oraz informacje należy przekazywać pisemnie, faksem lub drogą   

          elektroniczną. 

          Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami,  

          oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału  

          w postępowaniu oraz brak podlegania wykluczeniu z udziału w postępowaniu,  

          oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany  

          przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego oraz  

          pełnomocnictw. 

10.B Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać do  
         Zamawiającego: 

   za pomocą faxu na nr: 13 461 3481   
lub drogą elektroniczną na e-mail: dpsmoczary@wp.pl  
potwierdzone pisemnie na adres Zamawiającego:  

                       Dom Pomocy Społecznej w Moczarach 

                       Moczary 41,  38-700 Ustrzyki Dolne   

mailto:um@ustrzyki-dolne.pl


                                                                     

 

  

12 

10.C Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane   

         przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do  

         występowania w imieniu Wykonawcy  albo  przez  osobę umocowaną przez   

         osobę uprawnioną, w przypadku osób fizycznych przez Wykonawcę albo przez  

         osobę umocowaną przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie  

         ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski,  

         zawiadomienia oraz informacje powinny być podpisane przez pełnomocnika. 

10.DZamawiający udzieli wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych  

          warunków zamówienia niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed  

          upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie  

          treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego  

         nie później niż do końca dnia w którym upływa  połowa  wyznaczonego  

        terminu składania ofert. 

10.E Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: 

W zakresie przedmiotu i procedury zamówienia: P. Krzysztof Gąsior – Kierownik 

Administracyjno-Gospodarczy Dom Pomocy Społecznej  

Moczary 41 38-700 Ustrzyki Dolne, p. nr 1, tel. 13 461 1107. 

10.F Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie   

         o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia:   

        http://www.dpsmoczary.pl zamówienia publiczne. Na stronie tej  

        Zamawiający będzie zamieszczał również inne informacje wymagane prawem  

        zamówień publicznych związane z niniejszym postępowaniem. 

11.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

11.A Składający ofertę powinien wnieść wadium przed upływem terminu składania    

         ofert, w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).  

11.B Wadium należy wnieść w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo     

         Zamówień Publicznych. Wadium może być wnoszone w następujących    

          formach:  

 pieniądzu;  

 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym;  

 gwarancjach bankowych;  

 gwarancjach ubezpieczeniowych;  

 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 110). 

11.C Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto    

Zamawiającego: Nr  94 8621 0007 2001 0006 3496 0003 Bieszczadzki Bank   

Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych  

Zaleca się umieszczenie dopisku  „wadium dot. postępowania-  Dostawa oleju 

opałowego lekkiego do Domu Pomocy Społecznej w Moczarach.  

http://www.dpsmoczary.pl/
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Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie do dnia 20.11.2020 r. do godziny 

10:00 

Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 

Dane przelewu powinny identyfikować ofertę, którą zabezpiecza wniesione wadium. 

11.D W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, oryginał   

         dokumentu należy załączyć do składanej oferty. 

11.E Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie  

         akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z ustawą Pzp, a w szczególności:    

         Gwarancja   będzie   zawierała   wszystkie   przypadki   utraty   wadium   przez                       

         Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp; 

1. Okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą 

określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

2. Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej 

kasy oszczędnościowo-kredytowej lub poręczenia udzielonego przez podmiot, 

o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r.  

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie 

akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z ustawą Pzp,                             

a w szczególności: 

 poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez 

Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp; 

 poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, 

nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

11.F W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia  

           sporządzonych w języku obcym, dokument gwarancyjny powinien być złożony  

           wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę; 

11.G Wadium w formie gwarancji lub poręczenia powinno być wystawione na adres:  

         Dom Pomocy Społecznej Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne. 

Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz nie może zawierać ograniczeń 

sprzecznych z ustawą Pzp, a w szczególności zapisów ograniczających możliwość 

zrealizowania praw określonych w art. 46 ust 4a i ust 5 ustawy Pzp, ponadto z treści 

wadium składanego w innej formie niż pieniądz powinno wynikać jednoznacznie, 

gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na 

pierwsze żądanie. Wadium ma zabezpieczać interes Zamawiającego na okres do 

dnia związania ofertą 

Oferta Wykonawcy, który nie zabezpieczy uczestnictwa w postępowaniu 

akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie 

art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Warunki zwrotu i zatrzymania wadium są określone w art. 46 ustawy Pzp. 

W przypadku składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o zamówienie, wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia uważa się za wniesione prawidłowo. 
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12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Każdy Wykonawca będzie związany swoją ofertą przez 30 dni od upływu terminu 

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

(zgodnie z art. 85 ust. 1 i 5 ustawy Pzp) tzn. wyznaczony przez Zamawiającego 

ostateczny dzień składania ofert jest pierwszym dniem związania ofertą. 

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

13.A Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty  

          składające się na ofertę sporządzone w języku obcym powinny być składane   

          wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.  

13.B Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków   

          zamówienia.  

13.C  Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane          

          przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy albo przez  

          osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, a w przypadku osób fizycznych  

          przez Wykonawcę albo przez osobę umocowaną przez Wykonawcę.  

          W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie   

          zamówienia dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być   

          podpisane przez pełnomocnika. 

          W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie (np. konsorcjum) o     

          udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy Pzp   

          wynika obowiązek ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w   

          prowadzonym postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i   

          zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w  

          ofercie pełnomocnictwa w formie oryginału lub jego poświadczonej notarialnie     

           kopii  albo dołączenie do oferty umowy konsorcjalnej w celu ustalenia         

          podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu grupy Wykonawców w  

          sposób umożliwiający identyfikację Wykonawców ubiegających się wspólnie o     

          udzielenie zamówienia. 

13.D Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą  

         osoby upoważnionej.  

13.E Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.  

13.FOfertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być   
         opisana: 
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Złe oznakowanie koperty może być przyczyną otwarcia jej przed upływem terminu 

składania ofert. W takim przypadku oferta zostanie potraktowana jak oferta 

handlowa, a nie oferta w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych i nie 

będzie brana pod uwagę w chwili otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu. 

Wszystkie oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną zwrócone 

Wykonawcom zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp. 

13.H Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty  

           oraz oświadczenia:  

     1. Oświadczenie oraz dokumenty wymagane w pkt 6 SIWZ (wg Załącznika Nr 2   

          SIWZ); 

     2. Formularz ofertowy (wg Załącznika Nr 1 SIWZ)  

     3. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy      

         podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców     

         składających ofertę wspólną.  

     4. Dowód wniesienia wadium. 

     5.Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo  

       do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku       

       wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie  
       z art. 23 ustawy Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej).  
    6.Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku, ·gdy     

      dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do     

      reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawca - w przypadku osób fizycznych. 

13.I Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 13H.5 i 13H.6 powinno być  

         przedstawione w formie oryginału lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza.  

13.J Ponadto zaleca się spięcie na trwałe wszystkich dokumentów, załączenie spisu  

treści oferty, ułożenie wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie  

z kolejnością podaną w specyfikacji oraz ponumerowanie wszystkich stron 

oferty. 

        Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 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. Wykonawca nie może zastrzec informacji, 

Oferent: Zamawiający: 

Dom Pomocy Społecznej w Moczarach 

Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne   

 
 

Oferta na wykonanie zadania pn.:  

Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Domu Pomocy Społecznej  

w Moczarach 

  Nie otwierać przed 20.11.2020 r. godz. 1030 
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 o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa, winny stanowić oddzielną część oferty opisaną w następujący 

sposób  „INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA” i 

włączone do oferty w dodatkowej zabezpieczonej kopercie. 

 

13.K. INFORMACJA RODO 

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 dyrektor Domu Pomocy 

Społecznej w Moczarach 41, 38-700 Ustrzyki Dolne, tel.13 461 1107, , fax 

13 461 3481  

 inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej  

w Moczarach Dolnych  jest dostępny pod adresem: imię i nazwisko: Rafał 

Andrzejewski  iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.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-271.1.2019 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 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, okres przetwarzania może 

zostać przedłużony, jeżeli wynika to z aktualnie obowiązujących przepisów 

prawa 

 okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 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;   

 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; 
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− 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: 

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. 

14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

14.A Ofertę należy składać w dni robocze (bez sobót) w siedzibie  Domu Pomocy     

        Społecznej w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne (pok. Nr 1)  

        w terminie do dnia 20.11.2020 r.r. do godz. 1000. 

14.BW postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną  

do Zamawiającego do dnia 20.11.2020 r. do godz. 1000 na adres    

Zamawiającego. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego   

terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej    

wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.  Wykonawca może przed terminem 

składania ofert wprowadzić do złożonej    oferty zmiany, poprawki, modyfikacje i 

uzupełnienia, które muszą zostać  złożone w sposób określony w punkcie 1 z 

dopiskiem „ZMIANA”. 

          Wykonawca może przed terminem składania ofert wycofać ofertę. W celu 

wycofania oferty należy złożyć stosowne oświadczenie przed upływem terminu 

składania ofert 

14.CZamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami,  

          w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach pok. Nr 2                                                          

          w dniu 20.11.2020 r. o godz. 1030. 

Otwarcie ofert jest jawne. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp). 

Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności 

zawartych w ofertach (zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp). 

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofertach. 

Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie niezwłocznie zawiadamiając o tym 

Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
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Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych, dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym 

Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

Zamawiający poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona 

(zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp). 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie wysłane niezwłocznie 

wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty, po rozstrzygnięciu postępowania, a 

informacja o powyższym zostanie umieszczona na stronie internetowej         

http://www.dpsmoczary.pl zamówienia publiczne zgodnie z art. 92 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

15.A W cenę oferty muszą być wliczone wszystkie koszty związane z realizacją 

umowy, jakie ma pokryć Zamawiający łącznie z transportem do  miejsca wskazanego 

tj. do kotłowni olejowej Domu Pomocy Społecznej w Moczarach, z uwzględnieniem 

wszystkich opłat i podatków, zgodnie z zestawieniem wskazanym w Ofercie.  

Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen. 

Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie kwota odpowiadająca 

iloczynowi  faktycznie dostarczonej ilości oleju opałowego oraz ceny jednostkowej za 

1 litr oleju opałowego zawartej w Ofercie, z zastosowaniem oferowanego rabatu, 

wskazanego w formularzu cenowym, odjętego od ceny hurtowej producenta  

u którego zaopatruje się Wykonawca ogłoszonej w Internecie na dzień ……………….  

Oferty złożone przez Wykonawców zagranicznych, tzn. mających siedzibę lub 

miejsce zamieszkania poza terytorium RP, muszą zawierać ceny netto. 

Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich, cyfrowo i słownie (do drugiego 

miejsca po przecinku). Brak określenia ceny w postaci słownej poczytany zostanie za 

błąd, co do formy oferty i nie będzie skutkował jej odrzuceniem. 

  

15B. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem                                   

i złożeniem oferty.  

 

16. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 

SPOSOBU OCENY OFERT 

16.A Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty są: 
                 a)  Cena:                  - 100 % 
                  
16.B Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych  

         w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą  

         liczbę punktów z kryterium oceny ofert. 

http://www.dpsmoczary.pl/
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16.C Sposób przyznawania punktów:                  
- cena 

        Cmin 
C = ---------- x 100 
        Cbad.     

          gdzie: 

        C        – ilość punktów oferty badanej w kryterium cena 

        Cmin.   – najniższa cena (stawka brutto) spośród wszystkich podlegających         

ocenie ofert 

         Cbad. – cena (stawka brutto) oferty badanej 

      Maksymalną liczbę 100 punktów otrzyma Wykonawca, który poda najniższą    
      cenę – stawkę brutto.  
      
16.D Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych  

 w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą   

         liczbę punktów według powyższego kryterium 

16.E Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

17. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Zgodnie z otrzymanym powiadomieniem Wykonawca, którego oferta zostanie 

uznana za najkorzystniejszą zostanie zaproszony do podpisania umowy w siedzibie 

zamawiającego.  

17.A Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest:  

1. w dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokument 

potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony  

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia.  

2. podpisać umowę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodną ze 

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz 

złożoną ofertą, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

17.B Osoby podpisujące umowę powinny posiadać ze sobą dokument  

         potwierdzający ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to  

         nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

17.C Przed upływem okresu związania ofertą Zamawiający pisemnie zawiadomi  

         wybranego Wykonawcę, że jego oferta została wybrana, a także pozostałych  

         Wykonawców o wyborze oferty.  

17.D Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie  

          zaproszeniem do zawarcia umowy.  

17.E Umowa będzie podpisana przez Zamawiającego i wybranego Wykonawcę,  

         z wyłączeniem sytuacji, gdy zostanie wniesione odwołanie przez    

         któregokolwiek  z pozostałych uczestników postępowania, w terminie nie     

         krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze   
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         najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób   

         określony w art. 27 ust. 2 uPzp,  albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny   

         sposób. 

17.F Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia przed upływem  

         wymienionych terminów, jeżeli złożono tylko jedna ofertę. 

17.G Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia    

         umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego  

         zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze ofertę  

         najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich  

         ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93  

        ust. 1 uPzp. 

17.H Istotne postanowienia umowy zawarte są we wzorze umowy stanowiącym  

        załącznik  do specyfikacji. 

17.I W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana,  

        Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy w sprawie    

        zamówienia publicznego. 

Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców 

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przed zawarciem 

umowy konieczne jest przedłożenie umowy podmiotów wspólnie ubiegających się o 

zamówienie np.: umowy konsorcjum, która będzie regulować wzajemną współpracę 

Wykonawców, czyli zawierać postanowienia dotyczące m. in. realizacji 

poszczególnych części zamówienia, sposobu dokonywania rozliczeń. Zgodnie z 

treścią art. 141 ustawy Pzp Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie 

zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

18. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR 

UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY 

ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA 

TAKICH WARUNKACH 

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji. Złożenie oferty jest 

równoznaczne z zaakceptowaniem umowy wg załączonego wzoru  

oraz akceptacją zawartych we wzorze umowy klauzul.  

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy  
w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na 
warunkach i zasadach określonych we wzorze umowy, stanowiącym integralna 
część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.   
 

19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
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19.A Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki 

ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Wykonawcy, 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 przysługuje odwołanie wobec 

czynności: 

a) określenia warunków udziału w postępowaniu;  
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  
c) odrzucenia oferty odwołującego;  
d) opisu przedmiotu zamówienia;  
e) wyboru najkorzystniejszej oferty.  

1. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności 

Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, 

zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać 

okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania; 

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci 

elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu  

lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju 

podpisu. 

3. 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 ustawy 

Pzp, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a 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. 

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 22.2.4. i 22.2.5. 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. 

19.B Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania   

           poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp    

           czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on   

           zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

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. 

Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia 

otrzymania, kopie odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia lub 

postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej Zamawiającego, 
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wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

Na czynności, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 

ustawy Pzp, Wykonawca może w terminie przewidzianym na wniesienie odwołania 

poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej 

przez Zamawiającego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany. 

19.C Skarga do sądu:  

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego 

właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego 

1. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej  

w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, 

przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi. Złożenie skargi  

w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 

23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 

1481 ze zmianami) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

2. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma 

procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, 

przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów,  

a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości 

lub w części. 

3. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można 

rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami. 


