
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(SIWZ)

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
83-320 Skórcz

ul. Spacerowa 13

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
NA REALIZACJĘ:

„SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DLA POTRZEB TOWARZYSTWA
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. W SKÓRCZU”

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

ZNAK SPRAWY:

postępowanie zostało ogłoszone:
1. w portalu UZP w dniu
2. na stronie internetowej w dniu 
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TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
SIWZ

  
 
Specyfikacja niniejsza zawiera:

1. Instrukcja dla Wykonawców (SIWZ).

2. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego

3. Opis przedmiotu zamówienia

Warunki techniczne oleju opałowego lekkiego – zał. nr 6 SIWZ

Określona w przedmiocie zamówienia ilość dostawy oleju opałowego jest
maksymalna i może w trakcie realizacji ulec zmniejszeniu w związku niemożliwymi
do przewidzenia warunkami atmosferycznymi.
Zamawiający zapewnia, że w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia
zamówi nie mniej niż 120.000 litrów oleju opałowego.
Dostawy oleju opałowego odbywać się będą sukcesywnie wg zasad określonych we wzorze umowy
Kalkulacja cenowa za jeden litr oleju opałowego lekkiego – zał nr. 5 SIWZ
Cena podana w ofercie musi być ustalona na podstawie kalkulacji cenowej –
zawierającej : cenę producenta oleju opałowego za jeden litr oleju opałowego
lekkiego na 3 dni przed złożeniem oferty r. oraz stały kwotowy narzut Wykonawcy za jeden litr
oleju opałowego lekkiego , obowiązujący przez cały okres realizacji przedmiotu
zamówienia
Zamawiający przewiduje zmianę ceny zamówienia zgodnie z projektem
umowy.

Skórcz, 04.05.2015 r.                                                                                   Roman Jerkiewicz
...........................................................
KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO
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TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
SIWZ

 
I. Zamawiający

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Spacerowa 13
83-320 Skórcz
Tel. : +48 58 582-46-69 wew.24
Faks : +48 58 582-46-49
e-mail: tbs.skorcz@interia.pl
strona internetowa:     www.tbsskorcz.pl

II. Oznaczenie Wykonawcy.

Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawcę - uważa się  osobę fizyczna, osobę prawna albo
jednostkę organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie
zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia
publicznego.

III. Tryb udzielania zamówienia.

Przetarg nieograniczony.
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art.39-46 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2013r. 907, 9084, 1047 i 1473 oraz z 2014r. 
poz. 423, z późniejszymi zmianami.

IV. Opis przedmiotu zamówienia.
 
1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę oleju opałowego lekkiego o niskiej 
zawartości siarki dla potrzeb TBS Sp. z o. o. Oferowany olej opałowy musi spełniać wymagania 
określone Polską Normą PN-C-96024:2011 oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 
07.11.2014 r w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz 
instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe.
2. Miejsca dostaw:
    a) budynek przy ul. Ogrodowej 3 w Skórczu – 3 zbiorniki o pojemności 2.000 l
    b) budynek przy ul. Wojska Polskiego 17- 8 zbiorników o pojemności 1.000 l  
3. Ogólna ilość dostaw w okresie trwania umowy: nie mniej niż 120. 000 l
4. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
    09.13.51.10-5 niskosiarkowe oleje palne
5. Dostawy do poszczególnych kotłowni będą uzależnione od faktycznego zapotrzebowania. Dostawy 
będą odbywać się sukcesywnie wg zasad określonych we wzorze umowy. Zamawiający przewiduje 
dostawy nie mniejsze niż 120.000 l, lecz w przypadkach uzasadnionych zastrzega sobie dostawy 
mniejszej ilości.
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6. Zamawiający, zakupiony olej opałowy będzie wykorzystywał tylko i wyłącznie do celów 
grzewczych.
V. Oferty wariantowe/ częściowe

1.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej , o której mowa w 91a ust.1 u. p. z. p.
2. zamawiający nie dopuszcza składania ofert  wariantowych.
VI. Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający przewiduje zamówienie uzupełniające w wysokości 20 % wartości zamówienia.
Zamówienie uzupełniające dotyczy zakupu większej ilości oleju opałowego lekkiego.

VII. Termin wykonania zamówienia.

1.Wymagany termin realizacji zamówienia: 24 miesięcy lecz nie wcześniej niż od  01.06.2015r.
2.Realizacja dostaw  w 2015r/2017r następować będzie  od dnia podpisania umowy,sukcesywnie na 
podstawie składanych zamówień.
3. Dostawy powinny być dokonywane wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w ciągu maksymalnie 24 godzin od chwili złożenia 
zamówienia lub innym terminie wskazanym przez Zamawiającego, z ustanowionym przedstawicielem 
Wykonawcy, do miejsc wskazanych przez Zamawiającego. Sukcesywnie dostarczany olej opałowy 
musi spełniać wymagania dotyczące jakości wg polskiej Normy PN-C 96024:2011. Wykonawca 
przedstawi, w stosunku do każdej partii dostarczonego oleju opałowego, świadectwo jakości lub 
orzeczenie laboratoryjne określające parametry techniczne dostarczanego oleju.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków oraz wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 
postępowaniu, w szczególności dotyczące:
1) Zgodnie z art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, o udzielenie zamówienia mogą 
ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania;
O zamówienia publiczne mogą się ubiegać dostawcy posiadający aktualną koncesję na dystrybucję i 
obrót paliwami ciekłymi oraz licencji (koncesji) na ich przewóz. 
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał dostawy o charakterze 
zgodnym lub zbliżonym z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie-co najmniej
2 dostawy oleju opałowego;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania 
zamówienia;
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Dostawca przedłoży wykaz środków transportowych – wzór załącznik nr 8 do SIWZ, z którego będzie 
wynikać, że dysponuje on minimum jednym pojazdem przeznaczonym do przewozu paliw ciekłych, 
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, a w przypadku jej braku innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę ubezpieczenia 100 000,00 zł
(słownie: sto tysięcy zł).
Jeżeli polisa wygasa w okresie realizacji zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do 
przedstawienia Zamawiającemu dowodów opłacenia kontynuacji polisy lub nowej polisy wraz z 
dowodem jej opłacenia.
2. O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych:
a) oświadczają brak podstaw do wykluczenia (oświadczenie- załącznik nr 3),
b) przedstawią aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt.2 Ustawy Prawo zamówień 
publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o 
złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia.
Zamawiający oceniając spełnienie warunków wymaganych od Wykonawców będzie stosował 
formułę: „spełnia”/ „nie spełnia”.
3. Wykaz zaświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1)W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust.1 Ustawy  
Prawo zamówień publicznych:
a) załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 
art.22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych,
b) aktualną koncesję na obrót paliwami płynnymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
lub dokument równoważny potwierdzający, że dostarczany przez Wykonawcę olej opałowy odpowiada
normom lub specyfikacjom technicznym określonym przez producenta (np. umowa z producentem, 
umowa z autoryzowanym dystrybutorem wraz z jego oświadczeniem, ze olej opałowy dostarczany 
przez Wykonawcę odpowiada normom lub specyfikacjom technicznym producenta),
c) wykaz dostaw o charakterze zgodnym lub zbliżonym z przedmiotem zamówienia wykonywanych w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy- w tym okresie, co najmniej 2 dostawy oleju opałowego, wraz z podaniem ich wartości, 
daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 4 do SIWZ oraz dowodów potwierdzających, że usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie – referencje, które są jednym z kryteriów oceny ofert,
d) załącznik nr 8 – wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych, z którego będzie 
wynikać, ze dysponuje on minimum jednym pojazdem przeznaczonym do przewozu paliw ciekłych,
e) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, ze wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na minimalną sumę ubezpieczenia 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł). 
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Polisa winna być aktualna na dzień składania ofert. Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca 
realizujący zamówienie zobowiązany będzie do przekładania zamawiającemu kolejnych polis 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz dowodów opłacenia składek przez cały okres 
realizacji zamówienia.                                                                                                                               
2)W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych należy przedłożyć:
a) oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 o braku podstaw do 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia w oparciu a art.24 ust.1 pkt.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, ze wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, ze uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert,
e) oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 o braku podstaw do 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust.2 pkt.5 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
3) Inne dokumenty składane wraz z ofertą:
a) formularz oferty – załącznik nr 1,
b) dokument potwierdzający źródło pochodzenia oleju będącego przedmiotem dostawy,
c) cenę wyjściową producenta na dzień składania ofert.
4. Zgodnie z art. 26 ust. 2B Prawa zamówień publicznych 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 dyspozycji niezbędnych zasobów 
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ww. zobowiązanie musi być 
przedstawione w oryginale.
5. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez 
spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć dokumenty 
wymienione w ust. VIII pkt 3.2 SIWZ (lub w ust. VIII pkt 6 SIWZ – jeżeli Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). Pozostałe dokumenty będą 
traktowane jako wspólne.
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6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo ze 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawiony nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
d) w przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę 
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się 
do właściwych organów odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji 
dotyczących przedłożonego dokumentu.
7. Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii 
potwierdzonych za zgodność przez osobę/osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem za 
zgodność z oryginałem. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej 
kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz w przypadku 
podmiotów, o których mowa w pkt VIII 3 SIWZ kopie dokumentów dotyczących bezpośrednio 
Wykonawcy lub tych podmiotów mają być poświadczone za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę lub te podmioty.
8. Zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wzywa Wykonawców, 
którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń i 
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub pełnomocnictw, 
albo którzy złożyli dokumenty zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia w 
wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. Złożone oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez 
Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań 
określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają 
Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
b) Umocowanie Pełnomocnika musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. 
Pełnomocnictwo powinno jednocześnie określać postępowanie i precyzować zakres umocowania, 
musi też wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Na 
dokumencie pełnomocnictwa, w imieniu poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, muszą podpisać się osoby, które są uprawnione do działania w imieniu 
poszczególnych Wykonawców. Pełnomocnictwo to powinno być złożone w oryginale lub kopii 
potwierdzonej notarialnie,
c) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
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10. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy:
 a) nie wykażą braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Prawa zamówień 
publicznych,
b) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,
lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty wynosiły nie
mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które 
uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania,
c) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub 
posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, 
chyba że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,
d) nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,
e) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego 
postępowania,
f) nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
11. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a) jest niezgodna z ustawą,
b) jej treść nie odpowiada treści SIWZ z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień 
publicznych,
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji,
d)zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia,
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 
omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodującej istotnych zmian w treści oferty,
h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
1. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i 
Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na adres:
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Spacerowa 13
83-220 Skórcz
tel/fax 58 582 46 49 wew. 24
e-mail: tbs.skorcz@interia.pl
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje faksem lub drogą elektroniczną każda ze stron potwierdza fakt ich otrzymania.
2. Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, zgodnie formą 
i sposobem postępowania określonym w ust.1
3. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu 
składania wniosku o wyjaśnienia. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże 
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Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez wskazania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie 
internetowej.
4. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

X. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
Roman Jerkiewicz- Prezes Zarządu tel. 693 983 401
XI . Wadium
W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium
XII. Termin związania ofertą.
1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z pływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,
z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 
dłuższy jednak niż 60 dni.

XIII. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Przygotowanie oferty:
1) oferta musi byś sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 
nieważności;
2) koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty oraz uczestnictwa w przetargu ponosi 
składający ofertę;
3) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę;
4) oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w
obrocie gospodarczym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa;
5) jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, 
należy dołączyć właściwe umocowanie prawne;
6) oferta powinna być złożona zgodnie z formularzem – załącznik nr 1 i zawierać wszystkie 
wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji;
7) dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
Zamawiającego wzorcami-załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje;
8) poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej 
ofertę;
9) oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach;
10) wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości 
dekompletacji zawartości oferty;
11) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę;
12) opakowanie z dyspozycją zmiany lub wycofania oferty musi być dodatkowo oznaczone słowami 
„Zmiana oferty” lub „Wycofanie oferty” i zostaną otworzone w pierwszej kolejności;
13) do dyspozycji zmiany lub wycofania oferty musi być dołączony dokument, z którego wynika, że 
osoba podpisująca dyspozycję wycofania oferty jest upoważniona do reprezentowania Wykonawcy. W 
przypadku wątpliwości, co do właściwie złożonej dyspozycji wycofania oferty, Zamawiający otworzy 
ofertę.
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2. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty.
Ofertę należy umieścić w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu np. kopercie, opakowanie 
powinno być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający bezśladowe otworzenie (np. podpisane na
wszystkich połączeniach). Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane na 
Zamawiającego na adres:
                           Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.
                                                        ul. Spacerowa 13
                                                           83-220 Skórcz
Na opakowaniu powinien znaleźć się dopisek:
Oferta na: „ Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Skórczu”

NIE OTWIERAĆ PRZED 18 maja 2015r. godz 915

Poza wymienionymi oznaczeniami na kopercie, opakowaniu należy wpisać nazwę i adres Wykonawcy.

XIV. Miejsce oraz termin  składania  i otwarcia ofert.
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. 
 ul. Spacerowa 13
83-220 Skórcz
Termin składania ofert upływa 18 maja 2015r. godz 900

Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom niezwłocznie.
2. Miejsce otwarcia ofert:
Oferty zostaną komisyjnie otwarte w dniu 18 maja 2015r. godz. 915  w siedzibie Zamawiającego.
3. Sesja otwarcia ofert 
1) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający:
-przekaże zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia,
-sprawdzi nienaruszalność opakowań z ofertami,
-zbada, czy ofert złożone są w terminie.
2) Zamawiający dokona otwarcia ofert zgodnie z kolejnością rejestracji ich wpływu do 
Zamawiającego, podając:
-nazwę (firmy) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
-cenę oferty,
-termin wykonania i warunki płatności.
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XV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
     a) oferta cenowa - 90% 
     b) potwierdzenie charakteru wykonywanych zamówień- referencje/wiarygodność (ilość) 10%
         ilość: 2 –   0 pkt
                   3-   20 pkt
                   4-   50 pkt
                   5-   75 pkt
                   8- 100 pkt
2. Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżek kryteriów zostanie dokonana wg następujących 
zasad:

Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

 Wg kryterium ceny:

                               najniższa cena spośród ofert ważnych
             wc =       -------------------------------------------------   x 100 pkt. X 90 % (pkt)
                                         cena oferty badanej 

Wg kryterium wiarygodność:

                               wiarygodność oferty badanej (0-100)
             ww =       -----------------------------------------------  x 100 pkt. x 10 % (pkt.)
                                                    100 pkt.

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba punktów w oparciu o ustalone 
kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z 
ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska 
najwyższą ilość punktów.
3. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie omyłek:
1) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą 
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem treści punktu 2), dokonywanie 
jakiejkolwiek zmiany w jej treści;
2) zamawiający poprawi w ofercie;
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b)oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych 
poprawek,
c)inne omyłki na niezgodności oferty z niniejszą SIWZ, nie powodując istotnych zmian w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona;
3) Jeśli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 
poprawienie omyłki, o której mowa w pkt.2c, oferta zostanie odrzucona. Jeżeli Wykonawca nie udzieli
żadnej odpowiedzi, to „milczenie” zostanie uznane za jego zgodę na poprawienie omyłki;
4) Sposób poprawiania omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny:
a) w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:
-jeżeli obliczana cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, 
przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,
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b) w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:
-jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo 
podano ceny za części zamówienia.
XVI. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cena oferty uwzględnia pełny koszt realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania Wykonawcy, musi być podana w PLN cyfrowo i 
słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
3.Cena podana przez Wykonawcę może ulec zmianie w trakcie trwania umowy tylko na skutek 
niezależnych od Wykonawcy zmian w składnikach:
a) zmiany przepisów.
4. Pozostałe składniki ceny są niezmienne. Wszelkie propozycje zmian należy udokumentować i 
uzgodnić z Zamawiającym.
5. Cena za wykonanie zostanie podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 
do SIWZ.
6. Wykonawca poda cenę netto oraz cenę z podatkiem VAT (brutto) do dwóch miejsc po przecinku.
XVII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
XVIII. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny 
ofert.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres 
zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz 
nazwy(firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, 
którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne-jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;
4) terminie, określonym zgodnie z art.94 ust.1 lub 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, po 
którego upływie umowa w sprawie  zamówienia publicznego może być zawarta.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej  oferty Zamawiający zamieści informacje, o których 
mowa w ust.2 pkt.1, na stronie internetowej www.tbsskorcz.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w
swojej siedzibie.

XIX. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie jest wymagane.
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XX. Warunki umowy
1. zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu 
widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę telefonicznie.
3. Umowa zostanie zawarta zgodnie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej 
specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
4. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 9 do niniejszej 
SIWZ.
5. Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia 
Wykonawcy o przyznaniu mu zamówienia jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane faksem lub 
drogą elektroniczną albo 10 dni jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.
6. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, 
o których mowa w ust.5, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna 
oferta.
7. Nie zgłoszenie się uprawomocnionych przedstawicieli wybranego Wykonawcy w celu podpisania 
umowy w terminie określonym powyżej, zostanie poczytane przez zamawiającego jako uchylanie się 
Wykonawcy od zawarcia umowy.
8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający 
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania dodatkowej 
oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art.93 ust.1 
Ustawy Prawo zamówień publicznych.
9. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed podpisaniem umowy w sprawie 
udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
10. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art.93 ust.1 Ustawy Prawo 
zamówień publicznych. O unieważnieniu postępowania Zamawiający poinformuje wszystkich 
Wykonawców podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

XXI. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XXII. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

XXIII. Zamawiający nie przewiduje wypłaty zaliczek.

XXIV. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXV. Środki ochrony prawnej.
1. Informacje ogólne
1) Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia 
doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, 
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 180 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
2). Środkami ochrony prawnej są:
a) odwołanie,
b) skarga do sądu.
3) Środki ochrony prawnej przysługują:
a) Wykonawcom,
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b) innym podmiotom i organizacjom, o których mowa w art. 179 Ustawy Prawo zamówień 
publicznych,
c) a w przypadku środka określonego w pkt.2.b również Zamawiającemu.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której jest 
obowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności określonych w 
art. 180 ust.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu 
uregulowane zostały w Rozdziale 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

XXVI. Postanowienia końcowe-zasady udostępniania dokumentów
Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego 
postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po dokonaniu 
wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub 
informacji zastrzeżonych przez Wykonawcę.
Udostępnianie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:
1) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty na wniosek złożony zgodnie z formą 
porozumiewania się stron określoną w ust. IX niniejszej SIWZ;
2) Zamawiający wyznacza termin i miejsce udostępniania dokumentów;
3) bez zgody Zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, nie 
może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących 
do  utrwalania obrazu treści złożonych ofert;
4) Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty;
5) udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego 
urzędowania.

XXVII. Inne
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 roku 
Prawo Zamówień Publicznych wraz z aktami wykonawczymi do ustawy oraz przepisy Ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny, o ile przepisy Prawa zamówień Publicznych nie stanowią 
inaczej.

Załączniki

Załącznikami do niniejszej SIWZ są następujące wzory:
 Załącznik nr 1 - wzór formularza Oferty.
 Załącznik nr 2 -wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków

                            udziału w postępowaniu.
 Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 
 Załącznik nr 4 -wzór wykazu wykonywanych dostaw
 Załącznik nr 5 -wzór kalkulacji cenowej za jeden litr oleju opałowego lekkiego
 Załącznik nr 6 – warunki techniczne oleju opałowego lekkiego
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 Załącznik nr 7 – wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub nie przynależności do 
grupy kapitałowej

 Załącznik nr 8 – wzór wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych
 Załącznik nr 9 – wzór umowy

Wskazane załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszej SIWZ.
Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów
wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści
załączników.

Skórcz, 04.05.2015
                                                                                                       .......................................................

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

15


