
    Gorzów Wlkp. Dnia 12.06.2006

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacje ogólne

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony powyżej 60 tyś. euro
Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Nr 1

Adres zamawiającego: Podmiejska Boczna 10 
66-400 Gorzów Wlkp.

Podstawa prawna: Ustawa z  dnia  29 stycznia  2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2004 roku, Nr 19, poz. 177. z póż. zmianami.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających ( art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7)

Przedmiot zamówienia

Dostawa oleju opałowego dla potrzeb kotłowni olejowej Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w

Gorzowie Wlkp.:

Całość zamówienia około 370 tyś. litrów w ciągu 24 miesięcy

Wymagania jakościowe przedmiotu dostawy
Olej  opalowy  dostarczany  transportem  kołowym  (auto-cysterną)  zaopatrzona  w  pompę
rozładunkową,  z  legalizowanym urządzeniem pomiarowym oraz  wężem rozładunkowym i
złączkami  dostosowanymi  do  otworów  wlewowych  zbiorników  paliwa.  Sprzęt  posiada
aktualne  badania  techniczne  odpowiadające  wszelkim  wymogą  przy transporcie  płynnych
paliw.

Olej opałowy winien zawierać następujące parametry fizyczno- chemiczne:

1. gęstość oleju przy temp. 15 C nie większa niż - 0,86 g/ml

2. wartość opałowa oleju nie mniejsza niż - 42,6 MJ/kg

3. zawartość siarki nie większą niż - 0,2  % (m/m)
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4. lepkość kinematyczna w temp. 20 C nie większa niż - 6 mm2 /s

5. zawartość wody nie większą niż  -200 mg/kg

Informacja na temat zbiorników paliwa

1. 5 zbiorników o pojemności 4.500  litrów każdy

Wyżej  wymienione  zbiorniki  muszą  przyjmować olej  przez  przyrząd licznikowy z  ważną
cechą legalizacyjną zamontowany na pojeździe cysterny

Termin realizacji zamówienia: przez okres 2 lat od daty podpisania umowy

Wymagania od oferentów
O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy:

- Są  uprawnieni  do  występowania  w  obrocie  prawnym  zgodnie  z  wymaganiami
ustawowymi.

- Posiadają  uprawnienia  niezbędne do wykonywania określonych prac lub  czynności
jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 

- Posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a
także pracowników i sprzęt niezbędny do wykonania zamówienia.

- Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
- Nie  podlegają  wykluczeniu  z  postępowania  na  podstawie  art.  24  ustawy  Prawo

Zamówień Publicznych.
- Rozliczenia wszystkich transakcji wymagane w PLN.

Informacje dotyczące składania ofert 
- Niniejsza specyfikacja oraz dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w

celu sporządzenia oferty.
- Oferent  przedstawia  ofertę  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w  niniejszej

specyfikacji.
- Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Dodatkowe wyjaśnienia i  informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godzinach od
08:00  do  15:00  pod wymienionymi niżej  numerami  telefonów,  lub  osobiście  w siedzibie
zamawiającego w pok. 50 lub 11.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami jest:
1. Tomasz Tomiczek     2. Maria Banasiak

Telefon: 0957353222
Fax.: 0957324122

Termin związania ofertą
Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.
Zawartość oferty
A)  oferta musi zawierać

- Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ. 
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- Podpisane oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 22 i art.24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - załącznik nr 2 do
SIWZ.

- Aktualny  wypis  /  odpis  z  właściwego  rejestru  albo  zaświadczenie  o  wpisie  do
ewidencji  działalności  gospodarczej,  potwierdzające  dopuszczenie  do  obrotu
prawnego w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz zawierającego nazwisko
osoby  (osób)  uprawnionych  do  reprezentowania  firmy,  z  datą  wystawienia  nie
wcześniejszą niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualna koncesja na obrót paliwami ciekłymi. 
- Informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. l, pkt.

4-8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych , z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualne  zaświadczenia  z  właściwego  organu  podatkowego  wykonawcy
potwierdzające,  że  wykonawca nie  zalega z  uiszczeniem podatków lub  że  uzyskał
zgodę na zwolnienie,  odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,  z  datą
wystawienia nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed  terminem składania ofert.

- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  że  wykonawca  nie
zalega z uiszczeniem opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub że uzyskał
zgodę na zwolnienie,  odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,  z  datą
wystawienia nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Oświadczenie  wykonawcy,  że  zapoznał  się  z  treścią  specyfikacji  i  nie  wnosi
zastrzeżeń do specyfikacji i  treści projektu umowy załącznik nr 3 do SIWZ oraz w
wypadku  wyboru  jego  oferty  zgłosi  się  w  terminie  i  miejscu  wskazanym  przez
Zamawiającego celem podpisania umowy.

B) wymienione w niniejszej SIWZ dokumenty powinny być oryginałami albo kopiami
potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli wykonawcy.
Dokumenty  takie  jak  wypis  z  rejestru  i  informacja  z  rejestru  karnego  powinny posiadać
aktualną datę ważności,  co najmniej do dnia złożenia ofert,  a w przypadku jej  braku data
wystawienia lub aktualizacji dokumentu nie może być wcześniejsza niż 6 miesięcy od daty
składania ofert określonej w niniejszej SIWZ.

C) Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentu w
niewłaściwej  formie  (kopia  dokumentu  nie  poświadczona  za  zgodność  z  oryginałem)
spowoduje wykluczenia wykonawcy z postępowania lub odrzucenie oferty.

Sposób składania ofert
Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane.
Ofertę  należy  złożyć  w  zamkniętej  kopercie,  zapieczętowanej  w  sposób  gwarantujący
zachowanie  w  poufności  jej  treści  oraz  zabezpieczającej  jej  nienaruszalność  do  terminu
otwarcia  ofert.  Oferta  powinna  być  umieszczona  w  dwóch  zamkniętych  kopertach
oznakowanych w sposób następujący:
A) koperta zewnętrzna

<NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES >
oferta w <TRYB PRZETARGU>
na <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA>
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nie otwierać przed <DATA I GODZINA OTWARCIA OFERT>

B) koperta wewnętrzna
<NAZWA OFERENTA I JEGO ADRES >
<NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES >
oferta w <TRYB PRZETARGU>
na <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA>

Miejsce i termin składania ofert       

1. Oferty-można składać-w sekretariacie zamawiającego w pok.  2    w terminie do dnia
14.07.2006 do godziny 10:00.)

2. Oferent otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej
złożenia oraz numerem, jakim oznakowana została oferta.

3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

Miejsce i termin otwarcia ofert  
1. Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w pok. 20 w dniu 14.07.2006  o

godz.11:00.

2. Oferenci mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku
nieobecności oferenta przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle oferentowi protokół
z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.

3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) jest ona sprzeczna z ustawą,
b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
c)  jej  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu  przepisów  o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
d ) zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia .
e)  została  złożona  przez  wykonawcę  wykluczonego  z  udziału  w  postępowaniu  o
udzielenie zamówienia
f)  zawiera  omyłki  rachunkowe  w obliczeniu  ceny,  których  nie  można  poprawić  na

podstawie art. 88 ustawy, lub błędy w obliczaniu ceny
g) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na

poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
         h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

Sposób obliczenia ceny oferty
1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty

z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług)
oraz ewentualnych upustów i rabatów.

2. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie

3. Oferowana cena jednostkowa jest elementem niezbędnym w formularzu ofertowym ze
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względu na opracowanie metody zmian cenowych dostaw oleju opałowego.

4. Ceny jednostkowe oferenta w ciągu trwania umowy mogą ulec zmianie (wzrośnie lub
zmaleje) w przypadku udokumentowanej zmiany ceny oleju opałowego na rynku
paliwowym. Zmiana ceny dla oferenta polegać będzie na przemnożeniu ceny podanej
przez PKN „ORLEN" przez współczynnik cenowy oferenta podany wg ceny
jednostkowej oferty obliczony wg poniższego wzoru.

Aktualna cena PKN „ ORLEN"  X  WSP = nowa cena ofertowa oleju

5. Oferta jest   opracowana na bazie ceny jednostkowej oferowanej przez oferenta oraz
rynkowych notowań cen paliw oleju opałowego podawanych przez Koncern „PKN
ORLEN „ w dniu przetargu. Obliczony współczynnik WSP w trakcie składania ofert
obowiązywać będzie przez okres trwania umowy.

Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.
Obliczona cena paliwa w oparciu o powyższy współczynnik podana jest z dokładnością do
100 groszy.( Np. 1,54 zł / za l litr paliwa).

a). Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w treści oferty zgodnie z art. 88
ustawy Prawo Zamówień Publicznych , niezwłocznie zawiadamiając o tym
wszystkich wykonawców.

Wycofanie oferty lub jej zmiany
1. Oferent może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod

warunkiem,  że  zamawiający  otrzyma  pisemne  powiadomienie  o  wprowadzeniu
zmian przed upływem terminu składania ofert.

2. Powiadomienie  o  wprowadzeniu  zmian  musi  być  złożone  według  takich  samych
wymagań,  jak  składana  oferta  tj.  w  dwóch  kopertach  (wewnętrznej  i  zewnętrznej)
odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem „ZMIANA".

3. Oferent ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez  złożenie  pisemnego  powiadomienia  (według  takich  samych  zasad,  jak
wprowadzenie  zmian  i  poprawek)  z  napisem  na  zewnętrznej  kopercie
„WYCOFANIE".
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4. Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE" będą otwierane w pierwszej kolejności i
po  stwierdzeniu  poprawności  postępowania  oferenta  oraz  zgodności  ze  złożonymi
ofertami, koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane.

5. Koperty  oznaczone  dopiskiem  „ZMIANA" zostaną  otwarte  przy  otwieraniu  oferty
oferenta,  który  wprowadził  zmiany  i  po  stwierdzeniu  poprawności  procedury
dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

Ocena ofert
1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja. Zamawiający może żądać udzielania przez

oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek
oczywistych pomyłek w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym oferenta.

2. W odniesieniu do oferentów, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona
oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

Opis kryteriów oceny ofert
6. Cena oferty netto = 100%

3. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

4. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich oferentów.
Wybranemu oferentowi zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

Sposób oceny ofert
l) Punktacja z tytułu oferowanej ceny max-100 %.
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Istotne warunki umowy

Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosowanie do przedstawionych niżej
istotnych jej warunków:

7. Dostawy realizowane sukcesywnie po telefonicznym, faksem  zgłoszeniu potrzeb, nie
później niż po 48 godzinach od zgłoszenia.

8. Zapłata po potwierdzonych dostawach i wystawionych fakturach w terminie 30 dni od
daty otrzymania, z załączoną kopią badania jakości paliwa.

9. Zamawiający zastrzega sobie  prawo dokonywania sprawdzeń jakości  ,  właściwości
fizyko-chemicznych dostarczanego paliwa, pobieranie próbek do badania odbędzie się
w obecności pracownika Dostawcy oraz spisanym na tą okoliczność protokołem.

10. Zamawiający  zażąda  odszkodowania  w  przypadku  nie  dotrzymania  warunków
jakościowych dostarczanego przez Dostawcę paliwa określonych w umowie.

11. Umowa Dostawy zawarta zostanie na czas określony dwóch lat.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie będzie żądać od oferenta, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia.

Protesty i odwołania

Oferentom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego
zasad określonych w ustawie o zamówieniach publicznych, przepisów wykonawczych do tej
ustawy, jak też w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przysługują środki
odwoławcze na zasadach określonych w rozdziale 2 Protesty oraz Rozdziale 3 Odwołanie
ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Załączniki:
Nr 1 Formularz ofertowy
Nr 2- Oświadczenie  wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania
na podstawie art. 22 i art.24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Nr 3- Wzór umowy oświadczenie                                         
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