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Rozdział 1. Zamawiający. 

1. Zamawiającym jest: 
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kańczudze, ul. Św. Barbary 
18, 37 – 220 Kańczuga. 

2. Wszelkie pisma w sprawie przetargu Wykonawca adresuje: 
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kańczudze, ul. Św. Barbary 

18, 37 – 220 Kańczuga 

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsc w których 

zostało zamieszczane ogłoszenie o zamówieniu. 

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( tj. Dz. U. z 2015 r., poz.2164.) zwanej 
dalej ustawa oraz aktów wykonawczych do ustawy. 

2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 

 
a) biuletyn zamówień publicznych 

b) strona internetowa – www.zgk-kanczuga.pl 

c) tablica ogłoszeń w siedzibie” ZGK Sp. z o. o. w Kańczudze, ul. Św. Barbary 
18, 37 – 220 Kańczuga. 

 
Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia są dostawy oleju napędowego w zależności od 
temperatury otoczenia (okresu) odpowiednio: letniego, przejściowego, zimowego, 

spełniającego wymogi normy PN-EN 590:2013-12„Paliwa dla pojazdów 
samochodowych - Oleje napędowe -Wymagania i metody badań ” oraz wymagania 

określone w Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w 
sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015r. poz. 1680), przy 
czym wymagania zawarte w Rozporządzeniu są nadrzędne w stosunku do normy 

PN-EN 590:2013-12.W przypadku prognozowania bardzo niskich temperatur 
Zamawiający będzie żądał dostawy oleju napędowego dla klas klimatu arktycznego o 

temperaturze zablokowania zimnego filtra (CFPP) nie wyższej niż(–25 °C). 
1)Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2018r. 
2)Całkowita wielkość zamówienia: 48 000 litrów/48,00 m3 oleju napędowego. 

Podana wielkość rocznego zapotrzebowania Zamawiającego na paliwo w czasie 
trwania umowy może ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu maksymalnie o 20%. 

Wielkość pojedynczej dostawy wynosi około 3 000 litrów. 
3) Wykonawca będzie dostarczał olej napędowy do zbiornik a Zamawiającego przy 
użyciu środków transportu spełniających normy przewidziane w przepisach 

dotyczących ochrony środowiska. 
4)    Miejsce realizacji zamówienia: zbiornik paliwa 5 000 litrów na terenie Zakładu 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Kańczudze PSZOK Siedleczka nr 157A -100 % 
dostaw. 

http://www.zgk-kanczuga.pl/
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5) Czas na realizację pojedynczej dostawy Zamawiający wymaga, aby poszczególne 
dostawy do miejsca wskazanego w punkcie 3)  odbywały się w godzinach od 700 do 
1500 w terminie określonym przez Wykonawcę w ofercie. Zamawiający będzie składał 

zamówienia na dostawę paliwa w dni robocze w godz. od 700  do 1500 . 
6) Określenie jakości dostarczanego paliwa. Zamawiający – 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  przy każdej dostawie wymagał będzie od 
Wykonawcy przedłożenia aktualnego świadectwa jakości (atestu) dostarczanego 
paliwa. 

7) Przyjmowanie paliwa przez Zamawiającego: Zamawiający dokonuje sprawdzenia 
czy przepływomierz zamontowany na cysternie Wykonawcy posiada aktualną 

legalizację potwierdzoną przez Urząd Miar. Zamawiający może sprawdzić  
w obecności kierowcy cysterny przy pomocy termometru parametry paliwa tj. gęstość  
i temperaturę oraz organoleptycznie barwę, klarowność i brak zanieczyszczeń 

stałych. Zamawiający podpisuje Dowód Dostawy (WZ) jeżeli w/w warunki są 
spełnione. Odbiór paliwa odbywać się będzie pod nadzorem przedstawiciela 

Zamawiającego wyznaczonego przez Kierownika Przedsiębiorstwa oraz kierowcy 
autocysterny. 
8) Warunki płatności Płatność za zrealizowaną dostawę odbywać się będzie w formie 
przelewu na rachunek Wykonawcy w terminie ………… dni od otrzymania faktury . 

przez Zamawiającego. 

9) Wykonawca powinien działać zgodnie z nowymi przepisami opublikowanymi w 
dniu 3 kwietnia 2017 ”o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów” 
Ustawa SENT 
 

Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia 

Sukcesywne dostawy od daty zawarcia umowy do 30.06.2019 r. 

 
Rozdział 5. Opis warunków udziału w postepowaniu oraz opis sposobu 

dokonywania oceny spełnienia tych warunków ( art.22 ust.1). 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu oraz spełniaj warunki udziału w postępowaniu, a także wykonawcy 
występujący wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 
 

2. Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć: 
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów, 
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 
c) zdolności technicznej lub zawodowej. 
 
Rozdział VI. Dokumenty. 

 

1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie wykonawcy mają obowiązek dołączyć do 
oferty w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku 

podstaw do wykluczenia z postepowania (art. 25.1). 
 
a) formularz ofertowy – Załącznik nr 1; 
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b) oświadczenie wykonawcy – Załącznik nr 2. Informacje zawarte w oświadczeniu 

stanowią potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnienia 
warunki udziału w postepowaniu (art. 25A ust. 1 pkt 1); 

 
c) parafowany wzór umowy – Załącznik nr 3; 

 
d) 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; 

 
e) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z ustawy albo z innych 
dokumentów załączonych do oferty. Dokument powinien być przedłożony w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby 
reprezentujące; 

 
f) w przypadku kiedy wykonawca powołuje się w oświadczeniu (załącznik nr 2) na 
zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy dołączyć do 
oferty zobowiązania podmiotów trzecich w zakresie wskazanym w oświadczeniu; 

 
g) W przypadku kiedy wykonawca powołuje się w oświadczeniu (załącznik nr 2) na 
zasoby innych podmiotów dokumenty potwierdzające spełnianie konkretnego 

warunku udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia  
z postępowania dotyczące wskazanych podmiotów; 
 

i) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub 

usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy 
lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o 

których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 
rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy składający ofertę wykazali się w okresie 
ostatnich 3 lat zamówień , o wartości zbliżonej do przedmiotu zamówienia - 

załącznik nr 4; 
 

j) oświadczenie, że wykonawca posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku 

inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  

z przedmiotem zamówienia; 
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k) W przypadku kiedy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej wraz  
z ofertą składa stosowne oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej 
– załącznik nr 5. Jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej nie składa tego 

załącznika. 

 

l) koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami 
ciekłymi, 
 

2. Dokumenty wymagane po zamieszczeniu przez Zamawiającego na stronie 
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (art. 24 ust. 

11). Wykonawca, który wraz z ofertą nie złożył oświadczenia (dział VI ust. 1 pkt l) – 

załącznik nr 6) o braku przynależności do grupy kapitałowej, w terminie 3 dni od dnia 
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, 
przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą 
ubiegającym się o to samo zamówienie, które mogłaby prowadzić do zachwiania 
uczciwej konkurencji w postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. Załącznik nr 5a. 
 

3. Zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. (art. 26 ust. 2). 
 

4. Oświadczenia, o których mowa w niniejszym Dziale, dotyczące wykonawcy  

i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na 
zasadach określonych w art. 22a PZP oraz dotyczące podwykonawców, składane są 

w oryginale. Dokumenty, o których mowa powyżej, inne niż oświadczenia, składane 
są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za 
zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, 

które każdego z nich dotyczą. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału 
lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, 
innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w 
języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez 

Wykonawcę lub tłumacza przysięgłego. 
 
Rozdział VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego  

z Wykonawcami , sposób udzielenia wyjaśnień dotyczących dokumentacji   
a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 

(art. 38). 
 

1. Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o udzielenie wyjaśnień 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień 
Wykonawcy niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do 
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Zamawiającego nie później, niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. 
 

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 
wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg 
terminu składania wniosku o udzielenie wyjaśnień. 

 
3. Pytania Wykonawców powinny być formułowane na piśmie i składane na adres 

Zamawiającego w formie określonej w ust. 4-7. 
 
4. Oświadczenia lub zawiadomienia przekazane drogą elektroniczną lub faksem 

uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem 
terminu, jednak konieczne jest niezwłoczne potwierdzenie na piśmie przez 

przekazującego. 
 

5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują drogą elektroniczną na adres e-mail: zgk.spzoo@op.pl  Dokumenty 
przed wysłaniem muszą być podpisane i zeskanowane. 

 

6. Dokumenty o których mowa w ust. 1-5 muszą być podpisane przez osoby 
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 
 

7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, 
którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania 

źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej. 
 

8. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia  
wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Informację o terminie zebrania udostępnia się na stronie internetowej. 
 

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie 

przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamieszcza na stronie 
internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie 

internetowej. 
 

10. Osoby uprawnione ze strony Zamawiającego do porozumiewania się  
z Wykonawcami: Janusz Telega tel. (16) 642-38-58 w godz. 700 – 1500 e-mail: 
janusz.telega@zgk-kanczuga.pl 
 
Rozdział VIII. Wymagania dotyczące wadium. 

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 
 
Rozdział IX.  Termin związania z ofertą. 

 

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

mailto:zgk.spzoo@op.pl
mailto:janusz.telega@zgk-kanczuga.pl
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Rozdział X. Opis sposobu przygotowania ofert. 
 

1. Oferta winna być przygotowana na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik 
nr 1, oraz zgodnie z wymaganiami SIWZ z zastrzeżeniem ust. 2. 

 

2. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzega, że nie mogą być 

one udostępnione, powinny być umieszczone w odrębnym opracowaniu 
posiadającym wyraźne oznakowanie „INFORMACJE ZASTRZEŻONE”. Wykonawca 

nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 
 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
 

4. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 
 

5. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
 

6. Warunki formalne sporządzenia oferty: 
 

a) oferta musi być przygotowana w języku polskim, 
 

b) oferta i załączniki muszą być podpisane przez osobę upoważnioną  

do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu 
wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym. 

Jeżeli oferta i załączniki będą podpisane przez inną osobę, do oferty należy dołączyć 
oryginał prawidłowo sporządzonego upoważnienia lub notarialnie potwierdzoną jego 
kopię, 
 

c) do oferty muszą być dołączone wymagane dokumenty wymienione w pkt VI SIWZ, 
 

d) załączone do oferty dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub  

kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu, 
 

e) każda strona oferty winna być ponumerowana i parafowana przez osobę 

upoważnioną do podpisywania oferty, 
 

f) w ofercie niedopuszczalne są wydrapania i poprawki.  
 

7. Opakowanie oferty: 

 
a) wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane i parafowane, 

 
b) wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte (np. Skoroszyt), 
 

c) ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), 
uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu 

składania ofert, 
 
d) koperta powinna być opisana: 
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Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 
w Kańczudze. Nie otwierać przed 18.06.2018 roku godz. 11 05  

z widoczną pieczęcią firmową wykonawcy. 
 

e) w przypadku oferty wspólnej należy wymienić z nazwy z określeniem siedziby -
wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem lidera. 
 

Rozdział XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

 
1. Oferty należy składać w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej  
Sp. z o. o. w Kańczudze ,ul. Św. Barbary 18, 37 220 Kańczuga w terminie do dnia 
18.06.2018 roku godz. 11 00. 

 
2. Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania. 

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

 
4. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać 

złożone w sposób i formie przewidzianej dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem,  
że koperty będą zawierały dodatkowe oznaczenie „ZMIANA”/”WYCOFANIE”. 
 
5. Oferty zostaną otwarte w dniu 18.06.2017 roku o godz. 1105 

w pokoju nr 6 Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Kańczudze,  
ul. Św. Barbary 18. 

 
6. Otwarcie ofert jest jawne. 
 
Rozdział XII. Opis sposobu obliczania ceny. 
 

1. Przez CENĘ OFERTY należy rozumieć cenę według definicji legalnej podanej w 
art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i 

usług ( Dz..U. z 2014 poz. 915). 
2. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia "Formularza ofertowego" i 
określenia w nim cen (jednostkowa, całkowita). 

3. Do obliczenia ceny oferty należy podać Cenę Wykonawcy netto za jeden m3 oleju 
napędowego obejmującą cenę zakupu lub koszt wytworzenia, koszty transportu 

paliwa do Zamawiającego i własny zysk Wykonawcy, którą należy pomnożyć przez 
ilości szacunkowe ustalone przez Zamawiającego. Tak obliczona wartość stanowi 
cenę oferty netto. Cena oferty brutto jest cena oferty netto powiększona o podatek od 

towarów i usług (VAT). 
4.Cenę oferty stanowi wartość brutto za 36 000 litrów (36,00 m3) oleju napędowego, 

zawierająca wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. 
5. Oferowane ceny paliwa muszą być odniesione do temperatury referencyjnej 15°C  i 
obowiązywać w dniu 26.04.2017r. Dzięki temu Zamawiający doprowadzi do 

porównywalności złożonych ofert.  
6. wyliczając cenę jednostkową paliw o polepszonych  parametrach 

niskotemperaturowych, należy przyjąć cenę tych produktów publikowaną przez 
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krajowych producentów ( np. Arktyczny 2) z zastosowaniem upustu analogowego do 
upustu udzielonego na standardowy olej napędowy. 
7.Ceny jednostkowe i ostateczna cena oferty winny być zaokrąglone do dwóch 

miejsc po przecinku.  
7.Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku od towarów i usług niezgodnej z 

obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty. W przypadku wątpliwości 
dotyczących zastosowanej wysokości stawki podatku VAT wykonawca powinien 
zwrócić się na piśmie do zamawiającego w celu ich wyjaśnienia.  

8.Rozliczenia będą prowadzone tylko w złotych polskich. 
 
 
Rozdział XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy 
wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny 

ofert. 

1.Oferowany asortyment musi być zgodny z przedmiotem zamówienia Rozdział 

IIISIWZ. 
 
2. Cenę jednostkową netto za 1 m3 oleju napędowego będącego przedmiotem 

zamówienia określonego dla temperatury referencyjnej (+15 0C) wraz kosztami 
związanymi z należytą realizacją przedmiotu umowy należy podać zgodnie ze 

wzorem ustalonym w Formularzu Ofertowym, w następujący sposób:  

Cena Producenta oleju napędowego będącego przedmiotem zamówienia, z dnia 

26.04.2017r. zgodnie z komunikatem cenowym PKN ORLEN S.A. bez podatku VAT 

w odniesieniu do produktu: Olej Napędowy Ekodiesel,  

Stały upust (rabat) Wykonawcy,  

Cena Wykonawcy jako różnica pomiędzy Ceną Producenta a Stałym upustem 

(rabatem) Wykonawcy.  

3. Wykonawca w ofercie winien zadeklarować termin realizacji poszczególnych 
(sukcesywnych dostaw) w godzinach od momentu złożenia przez Zamawiającego 

zamówienia faksem lub mailem.  

4. Oferta musi zagwarantować:  

a. stabilność oferowanych cen jednostkowych – w trakcie realizacji zamówienia 

cena oleju napędowego ustalona będzie według mechanizmu zawartego w pkt. 2 
niniejszego rozdziału.  

Kwota stałego upustu (rabatu) Wykonawcy nie może ulec zmniejszeniu w okresie 
realizacji umowy.  
b. terminu realizacji poszczególnych – sukcesywnych dostaw – zgodnie z 
deklaracja Wykonawcy w formularzu ofertowym, codziennie od poniedziałku do 

piątku w godz. od 7.00 – 15.00; loco PSZOK Siedleczka 175A,  

 
5.Ocenie podlegać będą oferty nieodrzucone 

6.W celu wyboru najkorzystniejszej  oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria 
oceny przypisując im odpowiednia wagą procentową. 

1) Wartość oferty  netto   - 60 % 

2) Termin płatności w dniach  - 20 % 
3) Czas dostawy w godzinach  - 20 % 

 
Kryterium 1 – Cena 
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Ocena kryterium „ceny” dla n-tej oferty Wykonawcy (Pcn) dokonywana będzie 

poprzez porównanie ceny najniższej wśród ocenianych ofert (C min), do ceny 
zawartej w badanej ofercie (C n). 

                                          C min 

                         P c n  = ----------------    x  60 

                                          C n 

 
gdzie: (P c n) - ilość punktów za cenę dla ocenianej oferty; 

(C min)- najniższa cena spośród cen ocenianych ofert; 
   (C n) - cena zawarta w badanej ofercie. 

 
Maksymalna możliwa do uzyskania ocena w tym kryterium wynosi 60 pkt. 

Otrzymany wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku 

 
Kryterium 2 - termin płatności:  

 

30  dni       – 20 % 
21  dni     -  10 % 

14 dni      -    0 %  
 
Kryterium 3 -  czas dostawy:  
 
24 godziny    -  20 % 

36 godzin    -  10 % 
48 godzin     -    0 %  
  

Kryterium 2 , 3 – 1% = 1 pkt 

Ocena oferty oznaczona stanowi sumę uzyskanych punktów  w poszczególnych 

kryteriach jej oceny. Za najkorzystniejszą uważać się będzie ofertę, która uzyska 
najwyższa ilość punktów. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do 
dwóch  miejsc po przecinku. Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na 

podstawie „Formularza Oferty: i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy. 
 

Rozdział XIV. Warunki płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia 

 
Zamawiający  zobowiązuje się do zapłaty  za poszczególna dostawę na 

podstawie faktury VAT dostarczonej przez Wykonawcę w terminie przedstawionym  
w ofercie. 

 
XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 
zakończeniu postępowania w celu zawarcia umowy (art. 94). 

 
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty  
z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2. 

 

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

Zamawiający nie wymaga od wybranego Wykonawcy wniesienia przed podpisaniem  
umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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XVII. Ogólne warunki umowy albo wzór umowy. 

 
Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 
 

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej (art. 180). 

 
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

 
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności 
zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać 

zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności 
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

 
XIX. Opis części zamówienia, jeżeli dopuszcza się składanie ofert częściowych. 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
 

XX. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których 
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 oraz okoliczności, po  
których zaistnieniu będą one udzielane. 

 
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających,  
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3. W przypadku 

konieczności wykonania robót dodatkowych, których Zamawiający nie mógł 
przewidzieć. 
 
 
XXI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, 

jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe. 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, 
przewidujących odmienny niż opisany w niniejszej specyfikacji sposób wykonania 
zamówienia. 
 
XXII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone 

rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą. 
 

1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia za wykonanie przedmiotu umowy w 

walutach obcych. 
  

2. Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym dokonywane będą w złotych 
polskich. 
 

XXIII. Informacja o zawarciu umowy ramowej. 

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
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XXIV. Informacja o przewidywanej aukcji elektronicznej. 

 
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji  

elektronicznej. 
 

XXV. Postanowienia końcowe. 

 
1. W sprawach nie ujętych w niniejszej specyfikacji będzie stosowana Ustawa z dnia 

29 stycznia 2004 r.- Prawo Zamówień Publicznych. 
 

2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
3. Oferty po dokonaniu wyboru nie będą zwracane Wykonawcom. 

 
4. Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy na podstawia art. 24 

ust. 5 pkt 1 PZP. 
 

Załączniki: 

 
1. Formularz oferty - załącznik nr 1, 

 
2. Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 2, 

 
3. Wzór umowy – załącznik nr 3, 

 
4. Wykaz wykonanych dostaw – załącznik nr 4. 

 
Kańczuga 11.06.2018r. 

 
 
 

 
 

Zatwierdził: 
Rafał Szymczakiewicz – Prezes Zarządu 

 

 


