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SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  (SIWZ) 

 
w postępowaniu o udzielenie   zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 

11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

 

„Dostawa oleju opałowego grzewczego do kotłowni w 

budynku internatu Środowiskowego Hufca Pracy w 

Jędrzejowie, ul. Przemysłowa 9 d” 
 

 

 

Kielce, dn. 05.02.2014 r.                                                 

       

                               ……………………………….. 

          Zatwierdził 

          Jerzy Górski 

 

http://www.swietokrzyska.ohp.pl/


I. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach 

25-507 Kielce,  ul. Sienkiewicza 36  

tel. 41/343-13-54, faks 41/343-13-55 

adres strony internetowej: www.swietokrzyska.ohp.pl  

adres  e-mail: swietokrzyska@ohp.pl  

 

II. Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z przepisami 

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych. Trybem udzielenia 

zamówienia jest przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy PZP. Wartość zamówienia poniżej 

kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tejże ustawy. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

Dostawa oleju opałowego grzewczego na potrzeby kotłowni w Środowiskowym Hufcu Pracy 

w Jędrzejowie, o parametrach spełniających normę DIN 51603-1, o lepkości do 6mm
2
/s w 

przeliczeniu na 20°, w ilości szacunkowej około 20.000 litrów. 

Przedmiot zamówienia, tj. olej grzewczy, przeznaczony jest do celów opałowych, czyli na 

potrzeby ogrzewania budynku internatu w Jędrzejowie, ul. Przemysłowa 9 d. 

Dostawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i 

jakościowymi przedmiotu zamówienia. Zamawiający każdorazowo wymagać będzie od 

Wykonawcy przedłożenia aktualnego świadectwa jakości (atestu) kupowanego oleju. 

Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 

podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości zamawianego oleju opałowego, 

w związku z tym Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.  

Dostawy będą realizowane transportem i na koszt Wykonawcy. 

Wspólny słownik CPV: 09135100-5 – olej opałowy. 

a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

b) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 

c) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

IV. Termin i miejsce wykonania zamówienia: 

Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, od dnia podpisania umowy do 31.12.2014 

roku, według bieżących potrzeb Zamawiającego. 

Minimalna ilość zamawianego oleju opałowego lekkiego będzie wynosić 1000 litrów. 

Miejscem dostaw będzie kotłownia w Środowiskowym Hufcu Pracy w Jędrzejowie, ul 

Przemysłowa 9d. 

Znajduje się tam pięć zbiorników po 2000 litrów każdy. Rozładunek oleju przy zastosowaniu 

pompy przy autocysternie. Wlew paliwa znajduje się na zewnątrz budynku. Dojazd do posesji 

jest dobry, nie utrudnia dostaw autocysternami o wymiarach: 9,2 m/2,8 m/3,4 m i 14,6 m/2,8 

m/3,6 m (długość / szerokość / wysokość). 

http://www.swietokrzyska.ohp.pl/
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Zamawiający będzie informował faksem lub mailowo Dostawcę o zapotrzebowaniu na 

dostawę, określając ilość oleju opałowego i pożądany termin dostawy, nie później jednak niż 

2 dni od dnia złożenia zamówienia. 

Cena zakupu oleju opałowego będzie kalkulowana w dniu dostawy według następującej 

formuły cenowej: 

Cena netto sprzedaży oleju opałowego grzewczego, wyrażona w złotych za 1litr równa jest 

iloczynowi aktualnej w dniu dostawy ceny netto oleju opałowego u producenta ……….., 

ogłoszonej na jego stronie internetowej www………....pl, wyrażona w złotych za 1m
3  

w 

temperaturze referencyjnej 15°C w przeliczeniu na 1 litr i stałej marży/upustu Wykonawcy za 

1 litr. Do ceny doliczony zostanie podatek Vat wynikający z przepisów państwowych, 

obowiązujący w dniu dostawy 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu: 

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu dotyczące (zgodnie z art. 22 ust. 1 PZP): 

a)    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

b)     posiadania wiedzy i doświadczenia, 

c)    dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do   wykonania zamówienia, 

d)     sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

- w celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę w/w warunków Wykonawca zobowiązany 

jest do złożenia oświadczenia wg wzoru określonego w Załączniku NR 2 

- w celu wykazania spełnienia warunku opisanego w pkt. a) należy złożyć aktualną koncesję 

na obrót paliwami ciekłymi 

- w celu wykazania spełnienia warunku opisanego w pkt. b) należy wykazać, że w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej trzy usługi dostaw 

oleju grzewczego, o wartości łącznej (jeśli dostawy były sukcesywne, np. przez sezon 

grzewczy) 40.000 zł każde, oraz załączeniem dowodów, że zostały wykonane należycie. 

Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie mogą być: a) poświadczenia, z tym że w 

odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno 

być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;  lub b) 

oświadczenia wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa wyżej; lub c) 

dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług. 



d)  nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 ustawy, ust.2 pkt. 1 

- w celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę w/w warunku Wykonawca zobowiązany 

jest do: 

- złożenia oświadczenia wg wzoru określonego w Załączniku NR 2/A 

- złożenia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.2 pkt.5 do oferty  

należy dołączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub oświadczenie  

wykonawcy, że nie należy do grupy kapitałowej. 

2. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty 

gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania 

określone w art. 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w tym: 

a)  w przypadku konsorcjum lub spółki cywilnej, zgodnie z art. 23 ust.2 ustawy 

wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do 

reprezentowania  postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym 

niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego 

pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w 

imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.  

b) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy wymagane  jest załączenie do 

oferty dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie.   

c)  w odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1, wymagania te muszą 

być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólną (nie 

musi ich spełniać osobno każdy z Wykonawców ) 

3. Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków na podstawie 

załączonych do ofert  dokumentów, wg zasady: spełnia/ nie spełnia.  

 

VI.  Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, 

prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza formę faksu oraz 

poczty elektronicznej. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem lub 

mailem jest zobowiązana na żądanie strony przekazującej dokument lub informację, do 

niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Numery telefonów, faksu 

Zamawiającego zostały podane w pkt. 1 niniejszej specyfikacji. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.  

VII. Wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: 

Pani Bożena Kucybała – 41/386 21 64 

Pani Sylwia Zubek – 41/343 13 54  

Porozumiewanie się Wykonawcy z upoważnionymi pracownikami odbywać się może tylko w 

godzinach od 8 do 15 w dni powszednie od poniedziałku do piątku. 

VIII. Wymagania dotyczące wadium: 



W postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium. 

IX. Termin związania ofertą: 

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.  

X. Opis sposobu przygotowania oferty 

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie 

pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący 

zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu 

otwarcia ofert. 

Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje: 

Nazwa przetargu: Przetarg nieograniczony na: Dostawa oleju grzewczego na rok 2014 do 

kotłowni w budynku internatu Środowiskowego Hufca Pracy w Jędrzejowie, ul. Przemysłowa 

9d. Nie otwierać przed 13.02.2014 godz.: 10:15. 

Poza oznaczeniami podanymi powyżej wymagane jest aby koperta posiadała nazwę i 

adres Wykonawcy. 

W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia 

wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem 

otwarcia. 

 

XI. Zawartość oferty: 

Oferta musi zawierać: 

a) wypełniony „Formularz ofertowy” – wg wzoru – załącznik Nr 1 do SIWZ, 

b) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw 

do wykluczenia – wg wzoru – załącznik Nr 2 i Nr 2A do SIWZ, 

c) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – wg wzoru – załącznik Nr 2 B 

d) Aktualną koncesję na obrót paliwami 

e) Oficjalny cennik producenta paliw na dzień 10.02.2014 

f) wykaz minimum trzech dostaw oleju grzewczego, potwierdzone dokumentem, z 

którego wynikać będzie, że usługi zostały wykonane należycie (np. referencje, 

protokoły odbioru). 

g) pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na 

ofertę, o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do 

oferty – pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału podpisane przez 

Wykonawcę lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

notariusza, 

h) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert  

i) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców 

występujących wspólnie, każdy Wykonawca oddzielnie składa dokumenty wskazane 

w pkt „b”. 



Wszystkie kartki złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowane, a ilość kartek wpisana 

do oferty cenowej.  

Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, należy w górnym prawym rogu oznaczyć zapisem: „Dokument 

stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa”, i muszą być dołączone do oferty w oddzielnej kopercie 

oznaczonej: „Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. 

Wszystkie dokumenty składane z ofertą muszą mieć formę oryginału (oświadczenia) albo 

kserokopii (w przypadku pełnomocnictwa –tylko uwierzytelniona notarialnie) potwierdzonej 

za zgodność z oryginałem na każdej stronie zawierającej treść przez Wykonawcę 

(osobę/osoby upoważnioną do reprezentacji wykonawcy wymienioną w dokumencie 

rejestracyjnym prowadzonej działalności gospodarczej) lub pełnomocnika. 

Zamawiający wymaga by dokumenty składane w ramach oferty były sporządzone w języku 

polskim. Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w innym języku wymaga się oprócz 

tego dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język polski, poświadczonego przez  

Wykonawcę. 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem 

zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do 

miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania.  

 

XII. Miejsce i termin składana ofert: 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach, ul. Sienkiewicza 36, Kielce, 

sekretariat, do dnia 13.02.2014 do godz. 10.00. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, dnia 13.02.2013 o godz. 10.15. 

 

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny: 

Oferowana cena to wartość brutto, obejmująca marżę lub upust, określona do dwóch miejsc 

po przecinku, uwzględniająca wszelkie koszty wykonania zamówienia, zawierająca: 

- cenę producenta publikowaną na jego stronie internetowej na dzień 10.02.2014 rok 

- podatek VAT 

- koszty transportu 

-marża lub upust oferenta 

- 30 dniowy termin płatności. 

Wartość zamówienia do oceny kryterium to wartość brutto zamówienia. Każdy z 

Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmieniać. Nie prowadzi 

się negocjacji w sprawie ceny. W celu możliwości dokonania wyboru i zachowania zasady 



uczciwej konkurencji zamawiający wymaga, aby Oferenci wycenili olej opałowy z należytą 

starannością. 

Wynagrodzenie za dostawy częściowe będzie płatne przelewem na podstawie faktur VAT, 

wystawianych przez Wykonawcę po każdej dostawie, odebranej bez zastrzeżeń, w terminie 

30 dni od dnia wystawienia faktury. 

 

XIV. Kryteria oceny ofert: 

Oceny oferty będzie dokonywała Komisja Przetargowa. Zamawiający zastosuje ocenę dla 

kryterium: cena – 100 % 

    cena minimalna 

Wartość punktowa ceny= ----------------------------------- X 80 

    cena oferty badanej 

 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru, podpisując umowę, której projekt 

stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. 

Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. 

XV. Warunki zawarcia umowy: 

Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy. 

Warunki przyszłej umowy zawiera załączony do SIWZ załącznik Nr 3. 

 

XVI. Środki ochrony prawnej: 

Środki ochrony prawnej przysługują 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. 

 

XVII. Załączniki do SIWZ: 

 Załącznik nr 1  - formularz oferty 

 Załącznik nr 2 – oświadczenie Wykonawcy 

 Załącznik nr 2 A – oświadczenie Wykonawcy 

 Załącznik Nr 2 B – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 

 Załącznik nr 3  -  projekt  umowy 

 Załącznik nr 4 – wykaz usług 

 


