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ZAMAWIAJĄCY:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Spacerowa 13

83-320 Skórcz
Tel. : +48 58 582 46 49 wew.24

Faks : +48 58 582 46 49
e-mail: tbs.skorcz@interia.pl

strona internetowa:     www.tbsskorcz.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(SIWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie
przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164

ze zm.), realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego dla potrzeb
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Skórczu"

Sporządził: Zatwierdził:

Asystent Zarządcy Nieruchomości

Anita Denis - Pstrong
Prezes Zarządu

Roman Jerkiewicz

Skórcz, dnia 12 maja 2017 r.
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera: 

Rozdział I: Instrukcja dla Wykonawców;

Rozdział II: Oświadczenia Wykonawcy:

Załącznik nr 1: Formularz oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia;
Załącznik nr 2: Formularz oświadczenia Wykonawcy o przynależności bądź braku przynależności do

grupy kapitałowej;
Załącznik nr 3: Formularz oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
Załącznik nr 4: Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy  swoich 

zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia;
Załącznik nr 5: Formularz „Doświadczenie (wykaz zrealizowanych dostaw)” składany wyłącznie na 

wezwanie Zamawiającego skierowanego do Wykonawcy , którego ofert została 
oceniona jako najkorzystniejsza

Załącznik nr 6: Formularz „Wykaz środków transportowych” składany wyłącznie na wezwanie 
Zamawiającego skierowanego do Wykonawcy , którego ofert została oceniona jako 
najkorzystniejsza

Rozdział III: Formularz oferty wraz z załącznikami:

Załącznik nr 1: Formularz cenowy
Załącznik nr 1: Kalkulacja cenowa za jeden litr oleju opałowego lekkiego

Rozdział IV: Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 1: Warunki techniczne oleju opałowego lekkiego

Rozdział V: Wzór umowy

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia, SIWZ lub specyfikacją.
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ROZDZIAŁ I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
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1.         Zamawiający. 

           Nazwa: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
Adres: ul. Spacerowa 13, 83-220 Skórcz
telefon: 58 582 46 49 wew. 24;  faks: 58 582 46 49; 
e-mail: tbs.skorcz@interia.pl; adres strony internetowej: www.tbsskorcz.pl
godziny urzędowania: pn - pt  od 700 do 1500.

2. Oznaczenie postępowania.
Postępowanie,  którego  dotyczy  niniejszy  dokument  oznaczone  jest  znakiem:
TBS.271.1.2017 Wykonawcy  zobowiązani  są  do  powoływania  się  na  wyżej  podane
oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.

3. Tryb postępowania.
Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu
nieograniczonego  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004 r.  Prawo  zamówień
publicznych (t.j.  Dz. U. z 2015 r.,  poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej  „ustawą Pzp”o
wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych.

4. Przedmiot zamówienia.

4.1.     Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: 

Dostawa oleju opałowego lekkiego o niskiej zawartości siarki dla potrzeb 
TBS Sp. z o. o. w ilości nie mniejszej niż 120 000 litrów.

4.2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

a) Oferowany  olej  opałowy  musi  spełniać  wymagania  określone  Polską  Normą  PN-C-
96024:2011 oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14.12.2016 r poz. 2008 w
sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz instalacji i
warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe

b) Miejsca dostaw:
 budynek przy ul. Ogrodowej 3 w Skórczu – 3 zbiorniki o pojemności 2 000 l
 budynek przy ul. Wojska Polskiego 17- 8 zbiorników o pojemności 1 000 l  

c) Dostawy do poszczególnych kotłowni będą uzależnione od faktycznego zapotrzebowania.
Dostawy będą odbywać się sukcesywnie wg zasad określonych we wzorze umowy.

d) Zamawiający  przewiduje  dostawy  nie  mniejsze  niż  70  000  l,  lecz  w  przypadkach
uzasadnionych zastrzega sobie dostawy mniejszej ilości.

e) Zamawiający,  zakupiony  olej  opałowy  będzie  wykorzystywał  tylko  i  wyłącznie  do
celów grzewczych

f) Przedmiot  zamówienia  obejmuje  załadunek,  transport  do  miejsca  przeznaczenia  oraz
wyładunek oleju. Do rozładunku oleju opałowego potrzebna jest pompa przy autocysternie
wyposażona w atestowany, zalegalizowany licznik wskazujący dostarczana ilość oleju. 

g) Do każdej partii oleju opałowego musi być dołączone świadectwo jakości oleju opałowego
wystawione przez producenta.

Szczegóły  dotyczące  przedmiotu  zamówienia  tj.  Warunki  techniczne  oleju  opałowego
lekkiego zostały szczegółowo określone w Rozdziale IV SIWZ.
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4.3. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziałach IV-V
niniejszej SIWZ.

4.4. CPV (Wspólny Słownik Zamówień):  09 13 51 00-4 - Olej opałowy
4.5. Zamawiający  nie  dokonuje  zastrzeżenia  dotyczącego  obowiązku  osobistego  wykonania

przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
4.6. Wykonawca  jest  obowiązany  wskazać  w  ofercie  części  zamówienia,  które  zamierza

powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw podwykonawców. 
Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby
Wykonawca  powoływał  się,  na  zasadach  określonych  w  art.  22a  ustawy  Pzp,  w  celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany
wykazać  Zamawiającemu,  iż  proponowany  inny  podwykonawca  lub  Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia.

4.7.   Wymagania  dotyczące  umowy  o  podwykonawstwo,  których  niespełnienie  spowoduje
zgłoszenie  przez  Zamawiającego  odpowiednio  zastrzeżeń  lub  sprzeciwu  -  zgodnie
z Wzorem umowy (Rozdział V SIWZ).

4.8.    Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

5. Termin realizacji zamówienia.

Wymagany termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od podpisania umowy.

Realizacja dostaw w latach 2017 - 2019 następować będzie od dnia podpisania umowy,
sukcesywnie na podstawie składanych zamówień.

6. Podstawy do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu

z postępowania wskutek zaistnienia  okoliczności wymienionych w art.  24 ust.  1 ustawy
Pzp.

6.2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców także na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.
1 ustawy Pzp:
1)  w stosunku  do którego  otwarto  likwidację,  w zatwierdzonym przez  sąd  układzie  w
postępowaniu  restrukturyzacyjnym  jest  przewidziane  zaspokojenie  wierzycieli  przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził  likwidację jego majątku w trybie art.  332 ust.
1ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, z
późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje  zaspokojenia  wierzycieli  przez  likwidację  majątku  upadłego,  chyba  że  sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1  ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. -
Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.).

7. Warunki udziału w postępowaniu
7.1. Warunki ogólne

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
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1) kompetencji  lub uprawnień do prowadzenia określonej  działalności  zawodowej,  o ile
wynika to z odrębnych przepisów;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
3) zdolności technicznej lub zawodowej.

7.2. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej
Wykonawca musi wykazać że posiada aktualną koncesję na dystrybucję i obrót paliwami
ciekłymi oraz licencję (koncesję) na ich przewóz. 

7.3. Sytuacja ekonomiczna
Wykonawca  musi  wykazać,  że  posiada  aktualną  opłaconą  polisę  ubezpieczeniową  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 złotych) .

7.4. Sytuacja finansowa
Zamawiający  nie  formułuje  szczegółowych  warunków  udziału  w  postępowaniu  w  tym
zakresie.

7.5. Zdolność techniczna
Wykonawca musi wykazać,  że posiada środek transportowy - tj.  minimum jeden pojazd
przeznaczony do przewozu paliw ciekłych  (cysternę)  o  pojemności  przynajmniej  3  000
litrów  wyposażoną  w  pompę  z  atestowanym,  zalegalizowany  licznikiem  wskazującym
dostarczaną ilość oleju

7.6. Zdolność zawodowa Wykonawcy
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie,  wykonał
w sposób należyty dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawy będące przedmiotem
niniejszego  zamówienia,  tzn.:  zrealizował  co  najmniej  dwa  zamówienia  polegające  na
dostawie oleju opałowego lekkiego w wielkości przynajmniej 60 000 litrów rocznie.

7.7. Wymagania  w  odniesieniu  do  Wykonawców  polegających  na  zasobach  innych
podmiotów

7.7.1. Zgodnie  z  art.  22a  ustawy  Pzp,  Wykonawca  może  w  celu  potwierdzenia  spełniania
warunków  udziału  w  postępowaniu,  w  stosownych  sytuacjach  oraz  w  odniesieniu  do
konkretnego  zamówienia,  lub  jego  części,  polegać  na  zdolnościach  technicznych  lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

7.7.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

7.7.3.  W celu oceny, czy Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy
stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami  gwarantuje  rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
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2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu
zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału  w  postępowaniu  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub
doświadczenia zrealizuje dostawy, których wykazane zdolności dotyczą. 

7.7.4. Zamawiający  oceni,  czy  udostępniane  wykonawcy  przez  inne  podmioty  zdolności
techniczne  lub  zawodowe  lub  ich  sytuacja  finansowa  lub  ekonomiczna,  pozwalają  na
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp.

7.7.5. W odniesieniu  do  warunków dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub
doświadczenia,  wykonawcy  mogą  polegać  na  zdolnościach  innych  podmiotów,  jeśli
zrealizują one dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.

7.7.6. Wykonawca,  który  polega  na  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej  innych podmiotów,
odpowiada  solidarnie  z  podmiotem,  który  zobowiązał  się  do  udostępnienia  zasobów,
za  szkodę  poniesioną  przez  zamawiającego  powstałą  wskutek  nieudostępnienia  tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

7.7.7.  W przypadku  powołania  się  na  zasoby  podmiotu  trzeciego  do  Oferty  należy  dołączyć
Zobowiązanie  tego  podmiotu  do  oddania  do  dyspozycji  Wykonawcy  niezbędnych  do
realizacji  zadania  zasobów  –  zgodnie  ze  wzorem  stanowiącym  Załącznik  nr  4  do
rozdziału II SIWZ

8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
W  celu  potwierdzenia  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie
zamówienia  oraz  spełniania  warunków udziału  w  postępowaniu  Wykonawca  przedłoży
następujące dokumenty:

8.1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
w zakresie wskazanym w załącznikach nr 1 i 3 Rozdziału II do SIWZ. Informacje zawarte
w  oświadczeniu  będą  stanowić  wstępne  potwierdzenie,  że  Wykonawca  nie  podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

8.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie,
o  którym  mowa  w  pkt  8.1  niniejszej  SIWZ  składa  każdy  z  Wykonawców  wspólnie
ubiegających  się  o  zamówienie.  Oświadczenie  to  ma potwierdzać  spełnianie  warunków
udziału  w  postępowaniu,  brak  podstaw  wykluczenia  w  zakresie,  w  którym  każdy
z Wykonawców wykazuje  spełnianie  warunków udziału  w postępowaniu,  brak podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 – 23 oraz ust. 5  ustawy Pzp. 

8.3. Na  żądanie  Zamawiającego,  Wykonawca,  który  zamierza  powierzyć  wykonanie  części
zamówienia  podwykonawcom,  w  celu  wykazania  braku  istnienia  wobec  nich  podstaw
wykluczenia  z  udziału  w  postępowaniu  zamieszcza  informacje  o  podwykonawcach
w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 8.1 niniejszej SIWZ. 

8.4. Wykonawca,  który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje
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się  na  ich  zasoby  -  warunków  udziału  w  postępowaniu  zamieszcza  informacje  o  tych
podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.1 niniejszej SIWZ.

8.5. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia
na  stronie  internetowej  informacji,  o  których  mowa  w  art.  86  ust.  5  Pzp,  przekaże
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy  kapitałowej, o  której  mowa w art.  24  ust.  1  pkt  23  Pzp,  sporządzone  zgodnie
z treścią formularza zamieszczonego w załączniku nr 2 Rozdziału II SIWZ 
Oświadczenie powinno być złożone w siedzibie Zamawiającego w oryginale i dostarczone
w kopercie oznaczonej napisem „Oświadczenie – grupa kapitałowa”. 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. 

8.6. Przed  udzieleniem  zamówienia  publicznego  Zamawiający  może  wezwać  Wykonawcę,
którego  ofertę  oceniono  najwyżej,  do  złożenia  w  terminie  nie  krótszym  niż  5  dni,
aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

8.6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 7.2 SIWZ:
Wykonawca musi dostarczyć aktualną koncesję na dystrybucję i obrót paliwami ciekłymi
oraz licencję (koncesję) na ich przewóz. 

8.6.2. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 7.3 SIWZ:
Wykonawca  musi  dostarczyć  aktualną  opłaconą  polisę  ubezpieczeniową  od
odpowiedzialności cywilnej, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzającego, że
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności z
przedmiotem zamówienia na minimalną sumę ubezpieczenia 100 000,00 zł  (słownie: sto
tysięcy złotych) 

8.6.3. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 7.5 SIWZ:
Wykonawca musi dostarczyć wypełniony Formularz "Wykaz środków transportowych" -
na druku stanowiącym załącznik nr 6 do Rozdziału II SIWZ , z którego wynikać będzie
spełnienie przez Wykonawcę posiadania środków transportowych spełniających wymagania
zapisane  w pkt. 7.5 SIWZ

8.6.4. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 7.6 SIWZ:
Wykonawca musi dostarczyć Formularz  "Doświadczenie (wykaz dostaw)" -   na druku
stanowiącym załącznik nr 5 do Rozdziału II SIWZ tj. wykaz dostaw zrealizowanych  nie
wcześniej  niż  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 rodzaju,  wartości,  daty,
miejsca  wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz  których  dostawy  te  zostały  wykonane,  z
załączeniem  dowodów  określających  czy  dostawy  zostały  wykonane  należycie,  w
szczególności  informacji  o  tym  czy  roboty  zostały  wykonane  zgodnie  z  przepisami  i
umową,  przy  czym  dowodami,  o  których  mowa,  są  referencje  bądź  inne  dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – inne dokumenty;

8.6.5. W  celu  potwierdzenia  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  Wykonawca
przedłoży, o ile dokumenty te nie będą dostępne z bezpłatnych baz danych wskazanych
przez Wykonawcę w oświadczeniu z punktu 8.1 SIWZ:
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a) Oświadczenie  Wykonawcy  o  braku  podstaw  do  wykluczenia  –  na  formularzu
stanowiącym załącznik nr 1 do rozdziału II SIWZ

8.6.6. W  celu  potwierdzenia  braku  podstaw  do  wykluczenia  Wykonawcy  z  udziału  w
postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 

8.7. Na  podstawie  art.  24  ust.  8  ustawy  Pzp  Wykonawca,  który  podlega  wykluczeniu  na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić
dowody  na  to,  że  podjęte  przez  niego  środki  są  wystarczające  do  wykazania  jego
rzetelności,  w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem
lub  przestępstwem  skarbowym,  zadośćuczynienie  pieniężne  za  doznaną  krzywdę  lub
naprawienie  szkody,  wyczerpujące  wyjaśnienie  stanu  faktycznego  oraz  współpracę  z
organami  ścigania  oraz  podjęcie  konkretnych  środków  technicznych,  organizacyjnych  i
kadrowych,  które  są  odpowiednie  dla  zapobiegania  dalszym  przestępstwom  lub
przestępstwom  skarbowym  lub  nieprawidłowemu  postępowaniu  wykonawcy.  Przepisu
zdania  pierwszego  nie  stosuje  się,  jeżeli  wobec  wykonawcy,  będącego  podmiotem
zbiorowym,  orzeczono  prawomocnym wyrokiem sądu zakaz  ubiegania  się  o  udzielenie
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę wykluczeniu podlega cała grupa,
jeśli w stosunku do jednego z nich stwierdzono wystąpienie przesłanek wykluczających, a
wykonawca ten nie przedstawił dowodów, o których mowa wyżej.
Jeśli przesłanki wykluczające dotyczą innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca
polega,  albo  podwykonawców  wskazanych  w ofercie,  Wykonawca  przedłoży  stosowne
środki dowodowe w odniesieniu do tych podmiotów i podwykonawców.
Jeśli w trakcie postępowania wyjaśniającego okaże się, że podmiot udostępniający zasoby
lub podwykonawca podlega  wykluczeniu,  Wykonawca  będzie  zobowiązany zastąpić  ten
podmiot lub tego podwykonawcę innym podmiotem lub podwykonawcą nie podlegającym
wykluczeniu,  albo  będzie  zobowiązany  udowodnić  samodzielne  spełnianie  warunków
udziału w postępowaniu pod rygorem wykluczenia za ich niespełnienie lub samodzielnie
wykonać zamówienie.

8.8. Wykonawca  może  wskazać  Zamawiającemu  dokumenty,  które  złożył  w  poprzednich
postępowaniach o udzielenie zamówienia prowadzonych przez tego Zamawiającego, o ile
są jeszcze aktualne.

8.9. Brak  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  i  spełnianie  warunków  udziału  w
postępowaniu o udzielenie  zamówienia przez wykonawców składających wspólną ofertę
będzie oceniane w następujący sposób:
a) brak podstaw do wykluczenia  z  postępowania:  jeśli  jeden z  wykonawców został

wykluczony, wykluczeni będą wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę;
b) zdolność zawodowa wykonawców: łącznie;
c) zdolność zawodowa personelu wykonawców: łącznie.

9. Opis sposobu przygotowania ofert. 
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9.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
9.2. Ofertę stanowi wypełniony formularz „Oferta” zamieszczony w Rozdziale III SIWZ oraz

niżej wymienione dokumenty:
9.2.1. Formularz cenowy na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 1 do Rozdziału III. 
9.3. Wraz z ofertą powinny być złożone:
9.3.1. Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 8.1 SIWZ;
9.3.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się

o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu,  z której będzie wynikać
przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

9.3.3. Pełnomocnictwo  do  podpisania  oferty  obejmujące  także  czynność  potwierdzania  za
zgodność z oryginałem dokumentów składających się na ofertę i składanych wraz  z ofertą -
o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
Treść  pełnomocnictwa  musi  jednoznacznie  wskazywać  czynności,  do  wykonywania
których pełnomocnik jest upoważniony.

9.4. Oferta, oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w Rozdziałach
II i III niniejszej SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści
oraz opisu kolumn i wierszy.

9.5. Oferta, oświadczenia i dokumenty powinny być sporządzone w formie pisemnej, w języku
polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność treści.

9.6. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami zawierającymi jakąkolwiek treść powinny być
podpisane  lub  parafowane  przez  Wykonawcę.  Wszelkie  zmiany  w  treści  oferty
i załączników do oferty, w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie,
nadpisanie,  przesłonięcie  korektorem,  etc. muszą  być  podpisane  lub  parafowane  przez
Wykonawcę - w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.

9.7. Wszystkie dokumenty wymienione w pkt 9.3. powinny być złożone w oryginale albo kopii
poświadczonej  przez  notariusza.  Pełnomocnictwa  dołączone  do oferty  określone  w pkt.
9.3.2  i/lub  9.3.3  powinny  być  złożone  w oryginale  albo  kopii  poświadczonej  przez
notariusza.

9.8. Strony  oferty  powinny  być  trwale  ze  sobą  połączone  i  kolejno  ponumerowane,
z zastrzeżeniem  sytuacji  opisanej  w pkt  9.9.  W treści  oferty  powinna  być  umieszczona
informacja o ilości stron.

9.9. W przypadku, gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości  zastrzec i  w ofercie  wykazać
przedkładając  stosowne  wyjaśnienia,  które  spośród  zawartych  w  ofercie  informacji
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym
wewnętrznym  opakowaniu,  trwale  ze  sobą  połączone  i ponumerowane  z  zachowaniem
ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje
podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu rękojmi i warunków płatności zawartych w ofercie.

9.10. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu,
uniemożliwiającym  odczytanie  jego  zawartości  bez  uszkodzenia  tego  opakowania.
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Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane
do Zamawiającego na adres:
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Skórczu, ul. Spacerowa 13, 
83- 220 Skórcz
oraz opisane:

"Oferta na: Sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Towarzystwa
Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Skórczu

Nie otwierać przed dniem 31 maja 2017 r.,  godz. 10.15" 
9.11. Wymagania określone w pkt  9.8. – 9.10. nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie

będzie  skutkować  odrzuceniem  oferty;  wszelkie  negatywne  konsekwencje  mogące
wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

9.12. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej
oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty
powinny  być  doręczone  Zamawiającemu  na  piśmie,  pod  rygorem  nieważności,  przed
upływem terminu  składania  ofert.  Oświadczenia  powinny być  opakowane  i  opisane  (w
przypadku wycofania oferty bez określenia:  „Nie otwierać przed dniem 31 maja 2017 r.
(…)”) tak jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie
wyrazem: „ZMIANA” albo „WYCOFANIE”. 

9.13.  Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

10. Miejsce i termin składania ofert.
10.1. Oferty winny być złożone w terminie do 31 maja 2017 r., do godziny 10:00 w siedzibie

Zamawiającego.
10.2. Oferta  otrzymana  przez  Zamawiającego  po  terminie  składania  ofert  zostanie  zwrócona

Wykonawcy niezwłocznie.

11. Opis  sposobu  porozumiewania  się  i  udzielania  wyjaśnień  oraz  oświadczenie,  czy
Zamawiający zamierza zwołać zebranie Wykonawców.

11.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz
Wykonawcy będą  przekazywać  pisemnie,  faksem  (nr  faksu:  58 582  46  49) lub  drogą
elektroniczną  (e-mail:  tbs.skorcz@interia.pl). Zamawiający  wymaga  niezwłocznego
potwierdzenia  przez  Wykonawcę  pisemnie,  faksem  lub  drogą  elektroniczną  faktu
otrzymania  każdej  informacji  przekazanej   w  innej  formie  niż  pisemna,  a  na  żądanie
Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji. 

11.2. Wykonawca może zwrócić  się  do Zamawiającego  z prośbą  o wyjaśnienie  treści  SIWZ.
Zamawiający odpowie na zadane pytania niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed
upływem  terminu  składania  ofert,  przekazując  treść  pytań  i wyjaśnień  Wykonawcom,
którym przekazał  SIWZ,  bez  ujawniania  źródeł  zapytania,  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.  Jeżeli  wniosek
o  wyjaśnienie  treści  SIWZ  wpłynie  po  upływie  terminu,  o którym  mowa  w  zdaniu
poprzednim, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,  Zamawiający może udzielić  wyjaśnień
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
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Pytania należy kierować na adres: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w 
Skórczu, ul. Spacerowa 13, 83- 220 Skórcz

11.3. W  przypadku  rozbieżności  pomiędzy  treścią  niniejszej  SIWZ  a  treścią  udzielonych
wyjaśnień,  jako  obowiązującą  należy  przyjąć  treść  pisma  zawierającego  późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.

11.4. W uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  może,  przed  upływem  terminu  składania
ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ. Wyjaśnienia, o których mowa w pkt 11.2. oraz zmiany
treści  niniejszej  SIWZ,  zostaną  zamieszczone  na  stronie  internetowej,  na  której  jest
udostępniana SIWZ. 

11.5. W przypadku dokonania wyjaśnienia lub zmiany niniejszej SIWZ, o których mowa w pkt
11.2. i 11.5., termin składania ofert zostanie ustalony zgodnie z art.  12a i art. 38 ustawy
Pzp. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków
o wyjaśnienie SIWZ.

11.6. Zamawiający wyznacza jako osobę uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami: 
- Roman Jerkiewicz - Prezes Zarządu - tel. 693 983 401

12. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą.
12.1. Termin związania ofertą wynosi  30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem

terminu składania ofert.
12.2. 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 terminu, o którym mowa w pkt 13, o oznaczony okres nie dłuższy niż 60
dni. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje
utraty wadium.

12.3. Przedłużenie  terminu  związania  ofertą  jest  dopuszczalne  tylko  z  jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z  wniesieniem
nowego  wadium na  przedłużony  okres  związania  ofertą.  Jeżeli  przedłużenie  terminu
związania  ofertą  dokonywane  jest  po  wyborze  oferty  najkorzystniejszej,  obowiązek
wniesienia  nowego  wadium  lub  jego  przedłużenia,  dotyczy  jedynie  Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

12.4. W  przypadku  wniesienia  odwołania  po  upływie  terminu  składania  ofert  bieg  terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą
orzeczenia.

13. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert.
Oferty  zostaną  otwarte  w  dniu  31 maja  2017  r., o  godzinie  10:15  w  siedzibie
Zamawiającego.

14. Otwarcie i ocena ofert.
14.1. Zamawiający otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w pkt 13. Otwarcie ofert

jest jawne. 
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14.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę)
oraz  adres  Wykonawcy,  którego  oferta  jest  otwierana  oraz  informacje  dotyczące  ceny
oferty,  terminu wykonania zamówienia, okresu rękojmi i warunków płatności  zawartych
w ofercie.

14.3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:
- kwoty, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
- ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  i  warunków  płatności
zawartych w ofertach.

14.4. Po otwarciu ofert Zamawiający, na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, wykona  następujące
czynności:
14.4.1. oceni  złożone  oferty,  stosując  opublikowane  kryteria  oceny  ofert,  i  wybierze

wstępnie ofertę najkorzystniejszą;
14.4.2. zbada ofertę pod kątem braku przesłanek do jej odrzucenia;
14.4.3. jeśli do oferty dołączono niepełne dokumenty wymagane na podstawie art. 25 ust. 2

ustawy Pzp lub  zawierające  błędy -  wezwie  Wykonawcę  do ich  uzupełnienia  w
wyznaczonym terminie; 

14.4.4.w  przypadku  wykrycia  omyłek  lub  powzięcia  wątpliwości  dotyczących  treści,
sposobu obliczenia lub wysokości obliczonej ceny wstępnie wybranej oferty:
a) poprawi: 
- oczywiste omyłki pisarskie,
- oczywiste  omyłki  rachunkowe,  z  uwzględnieniem  konsekwencji

rachunkowych dokonanych poprawek,
- inne  omyłki  polegające  na  niezgodności  oferty  z  niniejszą  Specyfikacją

Istotnych Warunków Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści
oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
b) wezwie do udzielenia stosownych wyjaśnień w wyznaczonym terminie;

14.4.5.po zatwierdzeniu wyboru oferty wstępnie ocenionej  jako najkorzystniejsza  zbada
czy Wykonawca:
a) podlega wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia;
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu;
Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia w terminie nie krótszym niż 5
dni na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp;

14.4.6 ogłosi rozstrzygnięcie postępowania, jeśli Wykonawca nie podlega wykluczeniu z
postępowania.

14.4.7. W przypadku odrzucenia wstępnie wybranej oferty lub wykluczenia Wykonawcy,
którego ofertę  wybrano,  Zamawiający  powtórzy  wymienione  wyżej  czynności  w
odniesieniu do kolejnej nieodrzuconej najkorzystniejszej oferty.
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15. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.
15.1. Podczas wyboru  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  stosować  będzie następujące

kryteria oceny ofert:

a) cena brutto  - 60%

Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

C =
C min x 60 pkt
C o

gdzie:      C min – cena brutto oferty najtańszej 

C o 
– cena brutto oferty ocenianej

UWAGA: Wynik będzie zaokrąglany do dwóch miejsc po przecinku.

b) termin realizacji         –       40%
Kryterium  będzie  rozpatrywane  na  podstawie  oświadczenia  złożonego  przez
Wykonawcę w pkt 4 oferty.
Ilość  punktów  w  tym  kryterium  zostanie  przyznana  na  podstawie  poniższego
zestawienia:

- wymagalny termin dostawy 24 godziny od złożenia zamówienia – 40 pkt
- wymagalny termin dostawy 48 godzin od złożenia zamówienia – 0 pkt

15.2. Zamawiający  zsumuje  wszystkie  punkty  przyznane  poszczególnym  ofertom  na
podstawie  zastosowanych  kryteriów  oceny  ofert  i  wybierze  ofertę  najkorzystniejszą
(o najwyższej liczbie zsumowanych punktów).

15.3. Jeżeli  zostanie  złożona  oferta,  której  wybór  prowadziłby  do  powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek  od  towarów  i usług,  który  miałby  obowiązek  rozliczyć zgodnie  z  tymi
przepisami.  Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
nazwę  (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić
do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

15.4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały
złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy
złożyli  te  oferty,  do  złożenia  w  terminie  określonym  przez  zamawiającego  ofert
dodatkowych.

16. Unieważnienie postępowania.
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Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy
Pzp.  O  unieważnieniu  postępowania  Zamawiający  zawiadomi  Wykonawców  zgodnie
z art. 93 ust. 3 ustawy Pzp.

17. Udzielenie zamówienia.
17.1. Zamawiający  udzieli  zamówienia  Wykonawcy,  którego  oferta  zostanie  uznana  za

najkorzystniejszą.
17.2.  Zamawiający zawiadomi o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli

oferty. Powiadomienie zawierać będzie:
(1) informacje  o  Wykonawcach  wykluczonych  z  postępowania  z  uzasadnieniem
faktycznym i prawnym wykluczenia, 
(2) informacje  o  Wykonawcach,  których  oferty  zostały  odrzucone  z  uzasadnieniem
faktycznym i prawnym odrzucenia oraz 
(3) informacje  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  z  nazwą  (firmą)  albo  imieniem
i nazwiskiem, siedzibą albo miejscem zamieszkania i adresem Wykonawcy, którego ofertę
wybrano  oraz  uzasadnieniem  jej  wyboru,  oraz  nazwy (firmy)  albo  imiona  i  nazwiska,
siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
(4) termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po upływie którego umowa
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
Informacja,  o  której  mowa  w  pkt  (3),  zamieszczona  zostanie  niezwłocznie  na  stronie
internetowej  i  w  miejscu  publicznie  dostępnym  na  tablicy  ogłoszeń  w  siedzibie
Zamawiającego.

17.3. Wykonawcy,  którego  oferta  zostanie  wybrana,  Zamawiający  wskaże  miejsce  i  termin
podpisania umowy zgodnie z zasadami określonymi w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 

17.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy lub nie
wniesie  wymaganego  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  (jeżeli  będzie
wymagane),  Zamawiający  będzie  mógł  wybrać  ofertę  najkorzystniejszą  spośród
pozostałych ofert,  chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania,  o których
mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

18. Wymagania dotyczące wadium.
18.1. W niniejszym postępowaniu wadium nie jest wymagane.

19. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
19.1 Cena  oferty  zostanie  wyliczona  przez  Wykonawcę  w  oparciu  o  Formularz  cenowy  na

wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do Rozdziału III niniejszej SIWZ. 
19.2. Formularz  cenowy o którym  mowa w pkt  19.1.  należy  sporządzić  metodą kalkulacji

uproszczonej  ściśle  według  kolejności  wyszczególnionych  w nim pozycji.  Wykonawca
określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych w
Formularzu cenowym. 
W Formularzu cenowym Wykonawca wyliczy cenę oferty brutto.

19.3. Wykonawca  nie  może  samodzielnie  wprowadzić  zmian  do  Formularza  cenowego.
Wszystkie  błędy  ujawnione  w  Formularzu  cenowym  Wykonawca  winien  zgłosić
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Zamawiającemu  przed  terminem  określonym  w pkt  11.2.  niniejszej  Instrukcji  dla
Wykonawców. 

19.4. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym
również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w Rozdziale V – Wzór
Umowy. Koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, których w Formularzu
cenowym  nie  ujęto  w  odrębnych  pozycjach,  Wykonawca  powinien  ująć  w  cenach
jednostkowych pozycji opisanych w  Formularzu cenowym.

20. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
20.1. Nie wymaga się zabezpieczenia należytego wykonania umowy

21. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
21.1 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie po uprawomocnieniu

się  decyzji  o  wyborze  jego  oferty,  a  przed  podpisaniem  umowy  przedłożyć
Zamawiającemu:
a) Umowę regulującą zasady współpracy Wykonawców składających wspólną ofertę,

stwierdzającą  solidarną  odpowiedzialność  wszystkich  Wykonawców za  realizację
zamówienia  oraz  zawierająca  upoważnienie  dla  jednego  z  Wykonawców  do
składania i przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego w imieniu wszystkich
Wykonawców, a także do otrzymywania należnych płatności;

21.2. O  terminie  na  przedłożenie  dokumentów,  o  których  mowa  w  pkt 21.1.,  Wykonawca
zostanie powiadomiony przez Zamawiającego odrębnym pismem.

22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
22.1. Wykonawcom i innym podmiotom, środki ochrony prawnej przysługują jeżeli mają lub

mieli  interes  w  uzyskaniu  niniejszego  zamówienia  oraz  ponieśli  lub  mogli  ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

22.2. Odwołanie  przysługuje  wyłącznie  od  niezgodnej  z  przepisami  ustawy Pzp czynności
Zamawiającego  podjętej  w  niniejszym  postępowaniu  lub  zaniechaniu  czynności,  do
której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

22.3. Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców,
wpisanym na listę organizacji  uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej,
prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych pod warunkiem że dotyczą
ogłoszenia o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

22.4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3)  odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
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22.5. Odwołanie  wnosi  się  w  terminie  5  dni  od  dnia  przesłania  informacji  o  czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeśli została przesłana faksem
lub drogą elektroniczną albo w terminie 10 dni jeśli została przesłana w inny sposób. 

22.6. Odwołanie  dotyczące  treści  ogłoszenia  wnosi  się  w  terminie  5  dni  od  dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a postanowień SIWZ –
w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 

22.7 Odwołania inne niż określone w punkcie 22.5 i 22.6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia,
w  którym powzięto  lub  przy  zachowaniu  należytej  staranności  można  było  powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

22.8 Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia
o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż:
a)  w  terminie  15  dni  od  dnia  zamieszczenia  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 1 miesiąc od dnia zawarcia umowy, jeżeli  Zamawiający nie zamieścił  w Biuletynie
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

22.9 Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego
lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na
które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

22.10 W przypadku  uznania  zasadności  przekazanej  informacji,  o  której  mowa w pkt 21.9.
Zamawiający  powtarza  czynność  albo  dokonuje  czynności  zaniechanej,  informując  o
tym  Wykonawców  w  sposób  przewidziany  w  ustawie  Pzp  dla  tej  czynności.  Na
czynności  wymienione  w  zdaniu  poprzednim  nie  przysługuje  odwołanie,  z
zastrzeżeniem art. 180 ust 2 ustawy Pzp.

22.11 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w formie pisemnej
albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

22.12. Odwołanie powinno:
a. wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca

się niezgodność z przepisami ustawy Pzp;
b. określać żądanie odwołującego;
c. zawierać  zwięzłe  przedstawienie  zarzutów  oraz  wskazywać  okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

22.13. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
a. nie zawiera braków formalnych z zastrzeżeniem art. 187 ust. 3 i 4 ustawy Pzp,
b. uiszczono wpis.

22.14. Odwołujący  przesyła  kopię  odwołania  Zamawiającemu  przed  upływem  terminu  do
wniesienia  odwołania  w taki  sposób,  aby mógł  on zapoznać  się  z  jego treścią  przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z  treścią
odwołania  przed  upływem  terminu  do  jego  wniesienia,  jeżeli  przesłanie  jego  kopii
nastąpiło  przed  upływem  terminu  do  jego  wniesienia  za  pomocą  faksu  lub  drogą
elektroniczną.
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22.15. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3
dni od dnia otrzymania od Zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której
przystępuje  i  interes  w  uzyskaniu  rozstrzygnięcia  na  korzyść  strony,  do  której
przystępuje. Wykonawcy stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeśli mają
interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

22.16. Zgłoszenie  przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego  Wykonawca  doręcza
Prezesowi  KIO  w  formie  pisemnej  albo  elektronicznej  opatrzonej  bezpiecznym
podpisem  elektronicznym  weryfikowanym  za  pomocą  ważnego  kwalifikowanego
certyfikatu,  a  kopię  przesyła  się  Zamawiającemu  oraz  Wykonawcy  wnoszącemu
odwołanie.

22.17. Zamawiający  lub  odwołujący  może  zgłosić  opozycję  przeciw  przystąpieniu  innego
Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. KIO uwzględni opozycję, jeśli
zgłaszający  opozycję  uprawdopodobni,  że  Wykonawca  nie  ma  interesu  w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie KIO oddali
opozycję.  Na postanowienie  o uwzględnieniu  lub  oddaleniu  opozycji  nie  przysługuje
skarga.

22.18. Czynności  uczestnika  postępowania  odwoławczego  nie  mogą  pozostawać
w sprzeczności  z  czynnościami  i  oświadczeniami  strony,  do  której  przystąpił,
z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu o którym mowa w art. 186 ust 3 ustawy Pzp przez
uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.

22.19. Odwołujący  oraz  Wykonawca  wezwany  do  przystąpienia  do  postępowania
odwoławczego  nie  mogą  następnie  korzystać  ze  środków  ochrony  prawnej  wobec
czynności  Zamawiającego  wykonanych  zgodnie  z  wyrokiem  KIO  lub  sądu  albo  na
podstawie art. 186 ust 2 i 3 ustawy Pzp.

22.20. KIO rozstrzyga odwołanie na zasadach określonych w art. 188-192 ustawy Pzp.
22.21. Orzeczenie  KIO,  po  stwierdzeniu  przez  sąd  jego  wykonalności,  ma  moc  prawną  na

równi z wyrokiem sądu.
22.22. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje

skarga do sądu zgodnie z rozdziałem 3 Działu VI ustawy Pzp. 

______________________________________________________________________________________________________________________________

SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na „Sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego
dla potrzeb Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Skórczu ”
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ROZDZIAŁ II

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

______________________________________________________________________________________________________________________________

SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na „Sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego
dla potrzeb Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Skórczu ”
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Załącznik nr 1 do Rozdziału II

Nr postępowania: TBS.271.1.2017

Zamawiający:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o.
ul. Spacerowa 13
83-220 Skórcz

__________________________________
 (pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

……………………………………………

……………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………

……………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

         Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

„Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Towarzystwa
Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Skórczu"

prowadzonego  przez  Towarzystwo  Budownictwa  Społecznego  Sp.  z  o.  o.  w  Skórczu,  ul.  Spacerowa  13,
83-220 Skórcz, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz 

art. 24 ust. 5 pkt. 1  ustawy Pzp.

…………….……. , dnia ………….……. r. 

…………………………………………

(podpis)

______________________________________________________________________________________________________________________________

SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na „Sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego
dla potrzeb Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Skórczu ”
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Oświadczam,  że  zachodzą  w  stosunku  do  mnie  podstawy  wykluczenia  z  postępowania  na  podstawie  art.

…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 oraz art.

24 ust. 5). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp

podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………

…………….……. , dnia …………………. r. 

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE  DOTYCZĄCE  PODMIOTU,  NA  KTÓREGO  ZASOBY  POWOŁUJE  SIĘ

WYKONAWCA:

Oświadczam,  że  w  stosunku  do  następującego/ych  podmiotu/tów,  na  którego/ych  zasoby

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać

pełną  nazwę/firmę,  adres,  a  także  w  zależności  od  podmiotu:  NIP/PESEL,  KRS/CEiDG) nie  zachodzą  podstawy wykluczenia  z

postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. , dnia …………………. r. 

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE  DOTYCZĄCE  PODWYKONAWCY  NIEBĘDĄCEGO  PODMIOTEM,  NA

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam,  że  w  stosunku  do  następującego/ych  podmiotu/tów,  będącego/ych  podwykonawcą/ami:

……………………………………………………………………..….…… (podać  pełną  nazwę/firmę,  adres,  a  także  w

zależności  od  podmiotu:  NIP/PESEL,  KRS/CEiDG),  nie zachodzą  podstawy  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie

zamówienia.

…………….……. , dnia …………………. r. 

…………………………………………

(podpis)

______________________________________________________________________________________________________________________________

SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na „Sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego
dla potrzeb Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Skórczu ”
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam,  że  wszystkie  informacje  podane  w  powyższych  oświadczeniach  są  aktualne  

i  zgodne  z  prawdą  oraz  zostały  przedstawione  z  pełną  świadomością  konsekwencji  wprowadzenia

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. , dnia …………………. r. 

…………………………………………

(podpis)

UWAGA: niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienia w terminie do 3 dni od dnia przekazania przez
Zamawiającego (poprzez zamieszczenie na stronie internetowej) informacji jakie podawane są podczas otwarcia ofert zgodnie  z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na „Sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego
dla potrzeb Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Skórczu ”
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Załącznik nr 2 do Rozdziału II

Nr postępowania: TBS.271.1.2017

Wykonawca:

……………………………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Oświadczenie
o przynależności lub braku do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn. 

„Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Towarzystwa
Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Skórczu"

Ja/my niżej podpisany/i* _________________________________________________________

Reprezentując Wykonawcę* ______________________________________________________

oświadczam/y* że :

  nie  należy  do  grupy  kapitałowej**,  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  16  lutego  2007  r.  o  ochronie  konkurencji  i
konsumentów (Dz. U.  2015 r. poz. 184, 1618, 1634)

   należy do grupy kapitałowej** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. 2015 r. poz. 184, 1618, 1634) w której skład wchodzą następujące podmioty:

1. ........................................................................................................................................

2. ........................................................................................................................................

Wraz ze złożeniem oświadczenia,  Wykonawca może przedstawić  dowody,  że  powiązania z  innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

…………….……. , dnia ………….……. r. 

…………………………………………

(podpis)

______________________________________________________________________________________________________________________________

SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na „Sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego
dla potrzeb Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Skórczu ”

Z
Zamawiający:

T
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o.
ul. Spacerowa 13
83-220 Skórcz

_
_________________________________

 
(pełna nazwa/firma, adres)
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Załącznik nr 3 do Rozdziału II

Nr postępowania: TBS.271.1.2017

Zamawiający:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o.
ul. Spacerowa 13
83-220 Skórcz

__________________________________
 (pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

……………………………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………

……………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Towarzystwa
Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Skórczu"

 prowadzonego przez  Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Skórczu, ul. Spacerowa 13,  

83-220 Skórcz, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt. 7  SIWZ

…………….……. , dnia ………….……. r. 

…………………………………………

(podpis)

______________________________________________________________________________________________________________________________

SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na „Sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego
dla potrzeb Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Skórczu ”
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam,  że  w  celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  określonych  przez

zamawiającego  w  pkt.  7  SIWZ, polegam  na  zasobach  następującego/ych  podmiotu/ów:

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

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

…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

…………….……. , dnia ………….……. r. 

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam,  że  wszystkie  informacje  podane  w  powyższych  oświadczeniach  są  aktualne  

i  zgodne  z  prawdą  oraz  zostały  przedstawione  z  pełną  świadomością  konsekwencji  wprowadzenia

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……., dnia ………….……. r. 

…………………………………………

(podpis)

______________________________________________________________________________________________________________________________

SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na „Sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego
dla potrzeb Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Skórczu ”
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Załącznik nr 4 do Rozdziału II

ZOBOWIĄZANIE
do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

Ja(/My) niżej podpisany(/ni) ………………….……………..……………… będąc upoważnionym(/mi) do
reprezentowania:

(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

…………………………….………………………………….………………………………………………..
(nazwa i adres  podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

o ś w i a d c z a m(/y),
że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami), odda Wykonawcy

…………………………………………………………………....…………………………….…………….
(nazwa i adres  Wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji niezbędne zasoby 1………………………………………………………………………….
                                                                                           (zakres udostępnianych zasobów)

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn. 

„Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Skórczu"

przez cały okres realizacji zamówienia  i w celu jego  należytego wykonania. 

Sposób wykorzystania w/w zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia to 2: ………….

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

………………………………………………..
      (miejsce i data złożenia oświadczenia)           

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

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania  oświadczeń woli w
imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

1. Zakres udostępnianych zasobów niezbędnych do potwierdzenia spełniania warunku :
 Zdolności techniczne lub zawodowe 
 Sytuacji finansowej lub ekonomicznej
 osoby zdolne do wykonania zamówienia (imię i nazwisko, funkcja lub  zakres wykonywanych 

czynności)
2. np. podwykonawstwo, konsultacje, doradztwo. W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane

z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego
podmiotu  w  wykonanie  zamówienia,  taki  dokument  powinien  zawierać  wyraźne  nawiązanie  do  uczestnictwa  tego
podmiotu w wykonaniu zamówienia.

________________________________________________________________________________________________________________

SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na „Sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego

dla potrzeb Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w  Skórczu ”
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Załącznik nr 5 do Rozdziału II

UWAGA! Dokument składany wyłącznie na wezwanie Zamawiającego skierowanego do Wykonawcy ,
którego ofert została oceniona jako najkorzystniejsza.

Nawiązując  do  ogłoszenia  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie pn. 

„Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Skórczu"

oświadczamy, że wykonaliśmy w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert następujące
zamówienia odpowiadające wymaganiom Zamawiającego: 

Nazwa
Wykonawcy
lub podmiotu
wykazującego

doświadczenie*

Nazwa i adres
Zamawiającego

(Odbiorcy);
miejsce wykonania

zamówienia

Rodzaj zamówienia (przedmiot i ilość
dostaw) w tym informacje

pozwalające na ocenę warunków
określonych w pkt 7.6 Instrukcji dla

Wykonawców 

Czas realizacji

początek
koniec
(data)

1 2 3 5

Uwaga:  Załączyć  dowody potwierdzające  wykonanie  zamówień wymienionych w tabeli w sposób
należyty i prawidłowe ich ukończenie.

…………….……. , dnia ………….……. r.                            …………………………………………

                                                                                                                           (podpis)

________________________________________________________________________________________________________________

SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na „Sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego

dla potrzeb Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w  Skórczu ”

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

DOŚWIADCZENIE
(Wykaz zrealizowanych dostaw)
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Załącznik nr 6 do Rozdziału II

UWAGA! Dokument składany wyłącznie na wezwanie Zamawiającego skierowanego do Wykonawcy ,
którego ofert została oceniona jako najkorzystniejsza 

Nawiązując  do  ogłoszenia  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie pn. 

„Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Skórczu"

oświadczamy, że dysponujemy następującymi środkami transportowymi przeznaczonymi do realizacji
zamówienia:

L.p. Marka i rodzaj samochodu
Pojemność
cysterny

Rok
produkcji Forma władania

Ilość
sztuk

1 2 3 4 5 6

Oświadczamy,  że  środki  transportowe   wymienione w poz.  ...............  wykazu będą nam oddane do
dyspozycji przez podmioty trzecie w celu realizacji niniejszego zamówienia, na potwierdzenie czego
załączamy w odniesieniu do tych podmiotów odpowiednie oświadczenia i dokumenty.

…………….……. , dnia ………….……. r. 

…………………………………………

(podpis)

________________________________________________________________________________________________________________

SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na „Sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego

dla potrzeb Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w  Skórczu ”

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

WYKAZ ŚRODKÓW
TRANSPORTOWYCH
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ROZDZIAŁ III
Formularz Oferty wraz z załącznikami:

Załącznik nr 1: Formularz cenowy
Załącznik nr 2: Kalkulacja cenowa za jeden litr oleju opałowego lekkiego

________________________________________________________________________________________________________________

SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na „Sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego

dla potrzeb Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w  Skórczu ”
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Nr postępowania: TBS.271.1.2017

Wykonawca:

……………………………………

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

FORMULARZ OFERTA
Nawiązując  do  ogłoszenia  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w trybie  przetargu

nieograniczonego na zadanie pn. 

„Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Skórczu"

Ja/my niżej podpisany/i* 

__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Działając w imieniu i na rzecz

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

 (nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie
podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1. SKŁADAMY OFERTĘ na  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  w  zakresie  określonym  w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

2. OŚWIADCZAMY, że  zapoznaliśmy się  z  treścią  Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia  oraz
wyjaśnieniami  i  zmianami  SIWZ  przekazanymi  przez  Zamawiającego  i  uznajemy  się  za  związanych
określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia:

za cenę brutto  _________________ zł, (słownie złotych _________________________________), w tym:

wartość  netto:  _____________________  złotych,  podatek  VAT  (  ______%)  ____________________

złotych  ,  zgodnie z załączonym do oferty  formularzem cenowym i kalkulacją cenową za jeden litr oleju

opałowego lekkiego.

3a.  INFORMUJEMY, że:

 wybór  naszej  ofert  nie  będzie prowadzić  do  powstania  u  Zamawiającego  obowiązku

podatkowego*;

 wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w

odniesieniu do następujących towarów lub usług:
______________________________________________________________________________________

nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania

________________________________________________________________________________________________________________
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Wartość  towarów lub  usług  powodująca  obowiązek  podatkowy  u  Zamawiającego  to:______________.

netto*

4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do realizacji zamówienia w ciągu : 24 / 48* godzin od złożenia zamówienia.

5. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia. 

6. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą Ofertą przez czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni od upływu 
składania Ofert.

7. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami* / przy udziale podwykonawców*

a)  _______________________________________________________________________________

(zakres robót/część zamówienia której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy oraz nazwy tych podwykonawców)

8. OŚWIADCZAMY,  że  sposób  reprezentacji  Wykonawcy  /  Wykonawców*  dla  potrzeb  niniejszego

zamówienia jest następujący: ______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

       (wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

9. OŚWIADCZAMY,  iż  informacje  i  dokumenty  zawarte  na  stronach  nr  od  ____  do  ____  stanowią
tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  co
wykazaliśmy  w  załączniku  nr  _________  do  Oferty  i  zastrzegamy,  że  nie  mogą  być  one
udostępniane.

10. OŚWIADCZAMY, że  zapoznaliśmy się  z  istotnymi  dla  stron  postanowieniami  umowy,  zawartymi  w
SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą
ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

11. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie  niniejszego postępowania należy kierować na poniższy

adres: ____________________________________________________________ 

fax ________________________________ , e-mail ___________________________________ 

12. OFERTĘ niniejszą wraz z załącznikami składamy na ______ kolejno ponumerowanych stronach.

13. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszego formularza oferty są:

 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 Formularz cenowy z kalkulacją cenową jednego litra oleju opałowego.

 ………………………………………..

 ………………………………………..

…………….……. , dnia ………….……. r. 
…………………………………………

   (podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)

* niepotrzebne skreślić
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
do Rozdziału III

(pieczęć Zamawiającego)

SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

na: 

Sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego dla potrzeb
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Skórczu

poniżej przedstawiam szacunkową wartość zamówienia:

LP.
WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW

ROZLICZENIOWYCH

JEDNOSTKA CENA

JEDN. ZŁ

NETTO

WARTOŚĆ

ZŁ NETTONAZWA ILOŚĆ

1 3 4 5 6 7

1.
Olej opałowy dla potrzeb Towarzystwa

Budownictwa Społecznego Sp.  z o. o. w
Skórczu

litr 120 000 2,14 256.800,00

Wartość w euro: 61.510,45

Słownie w zł : dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset zł 00/100

Słownie w ero:sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziesięć € 45/100

Skórcz,  dnia 12/05/2017 r.

________________________________________
 (podpis sporządzającego szacunek)
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

do Rozdziału III

KALKULACJA CENOWA
za 1 litr oleju opałowego

do przetargu nieograniczonego na:

Sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego  dla potrzeb
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Skórczu

Cena za jeden litr oleju opałowego na dzień składania oferty:

Cena producenta netto …................. zł /1 litr oleju opałowego (aktualna na dzień składania oferty)

Nazwa i adres producenta: ….......................................................................................................

Marża Wykonawcy (stała przez cały okres trwania umowy) ...........% tj. ............. zł / 1 litr oleju 

opałowego.

Upust Wykonawcy (stały przez cały okres trwania umowy) ............ zł / 1 litr oleju opałowego

Ostateczna cena ofertowa netto ……………… zł / 1 litr oleju opałowego.

Słownie: .........................................................................................................

Podatek VAT :  …...... % 

Ostateczna cena ofertowa brutto: ….......... zł / 1 litr oleju opałowego. 

Słownie: .........................................................................................................

__________________,  dnia ____/____/2017 r.

________________________________________
 (podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika)
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ROZDZIAŁ IV
Opis przedmiotu zamówienia
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
do Rozdziału IV

Warunki techniczne oleju opałowego lekkiego

Olej opałowy lekki:

1. wartość opałowa, nie mniej niż 42,6 MJ/kg
2. gęstość w temperaturze 15º C , nie więcej niż 0,860 kg/l
3. temperatura zapłonu  nie niższa niż 56ºC
4. lepkość kinematyczna w temperaturze 20ºC nie więcej niż 6,00 mm2/s
5. zawartość wody nie więcej niż 200 mg/kg
6. zawartość siarki nie więcej niż 0,10 % (m/m)
7. pozostałość po spopieleniu , nie więcej niż 0,01% (m/m)
8. zawartość zanieczyszczeń stałych, nie więcej niż 24 mg/kg

Olej będzie stosowany w kotłach Viessmann typu Vitoplex 300 dostosowany do spalania olei 
lekkich o lepkości 1,5˚ E przy 20 ˚ C.
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ROZDZIAŁ V

Wzór umowy
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UMOWA Nr ........... (WZÓR)

zawarta w dniu ................. roku w Skórczu

pomiędzy:

Towarzystwem Budownictwa Społecznego  Spółka z o. o. ,  83-220 Skórcz,  ul. Spacerowa 13 ,

zwanym w dalszej treści „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

1. Romana Jerkiewicza - Prezesa Zarządu

a 

…………………………….…………………………..…………….........................................,  z

siedzibą……………………………………………………………………………….……,

posiadającym  wpis  do……………………………………………………………………….

prowadzonego  przez……………………………………………………….………….,  pod  numerem

………..………….. NIP …………….…………………… zwanym w dalszej treści „Wykonawcą”,

reprezentowaną przez:

1.   .................................................................

o następującej treści:

§ 1

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień Publicznych

pod nr 512527-N-2017 rozstrzygniętego w dniu …......................, Zamawiający zleca, a Wykonawca

przyjmuje do wykonania następujące dostawy:  „Sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego w

ilości  120 000 litrów dla  potrzeb  kotłowni  olejowych obsługiwanych  przez   TBS Sp.  z  o.  o.

Skórcz, zgodnie z Ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Warunki techniczne oleju opałowego określone zostały w załączniku Nr 2 do niniejszej umowy.

3. Dostawa będzie realizowana do kotłowni lokalnej przy ul. Ogrodowej 3 w oraz przy ul. Wojska

Polskiego 17 w Skórczu

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć autocysternami, na własny koszt olej opałowy w  ilości

zgodnej z zapotrzebowaniem Zamawiającego, w terminie 24 / 48* godzin, licząc od dnia zgłoszenia

zapotrzebowania przez Zamawiającego.
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5.  Zapotrzebowanie  na  olej  Zamawiający  zgłaszać  będzie  Wykonawcy  w  formie  zgłoszenia

telefonicznego.

§ 2

1. Wykonawca przedstawi, w stosunku do każdej partii dostarczonego oleju, świadectwo jakości lub

orzeczenie laboratoryjne określające parametry techniczne dostarczanego oleju.

2.  W  przypadku  zastrzeżeń  co  do  jakości  dostarczonej  partii  oleju  Zamawiający  powiadomi  

o   powyższym fakcie  Wykonawcę  i  w jego obecności  pobrane  zostaną  próbki  zakwestionowanej

dostawy oleju, w celu poddania ich badaniom laboratoryjnym określającym parametry techniczne.

3.   Strony  ustalają,  że  uprawnionym  do  badania  jakości  oleju  opałowego  będzie

firma ..................................................................................................................................................

4.   W przypadku potwierdzenia przez laboratorium zastrzeżeń Zamawiającego, co do jakości  oleju,

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu olej o właściwych parametrach technicznych w ilości, co do

której zakwestionowano olej. Dodatkowo Wykonawca obciążony zostanie  kosztami badania próbek

oleju oraz kosztami usuwania awarii urządzeń lub kosztami ich  wymiany jeśli zastosowaniem oleju o

parametrach nie odpowiadającym „wymaganiom technicznym oleju opałowego, lekkiego” spowoduje

ich uszkodzenie lub zniszczenie.

§ 3

1.  Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  koncesje  zezwalająca  na  obrót  paliwami,  tj.  olejem

opałowym.

2.  Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  niezbędne  narzędzia,  urządzenia  (autocysterny)  do

należytego wykonania przedmiotu umowy.

§ 4

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres dwóch lat tj. do dnia ........................................................

2.  Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy za 1- miesięcznym terminem

wypowiedzenia przypadającym na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego.

§ 5

1. Strony ustalają wynagrodzenie za litr oleju opałowego lekkiego:

     cenę netto ..................................   (słownie: ...........................................................................).

     Do ceny netto doliczony zostanie podatek VAT w stawce ...........%  w wysokości  ............ .zł.

    Cena brutto łącznie z podatkiem VAT ............ zł   ( słownie. ..............................................).

2. Ogólna należność za wykonanie przedmiotu umowy wynosi brutto:  ............................  zł

    (słownie: ................................................................................).
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3.  Powyższa  kwota  płatna  będzie  w  ratach  w  wysokości  odpowiadającej  zrealizowanej  przez

Wykonawcę części dostawy.

4. Każda dostawa będzie rozliczana w oparciu o cenę netto za 1 litr oleju, ustalona w następujący

sposób:   do ceny producenta,  obowiązującej  w dniu dostawy,  doliczony będzie stały (niezmienny

przez cały okres trwania niniejszej umowy) narzut Wykonawcy określony w Kalkulacji cenowej za

jeden  litr  oleju  opałowego  -  na  druku  stanowiącym  Załącznik  nr  2  do  Rozdziału  III  SIWZ,

stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny za litr oleju opałowego w przypadku zmiany:

a)  obniżenie / podwyższenie ceny przez producenta paliwa,

b) stawek podatku od towaru i usług, z zastrzeżeniem, że pierwsza zmiana ceny może nastąpić po

zrealizowaniu pierwszej dostawy w cenie zaoferowanej w ofercie.

6.  Zmiana  ceny  każdorazowo  wprowadzona  zostanie  aneksem  do  umowy,  który  musi  być

umotywowany  (potwierdzony  cennikiem  producenta)  oraz  przedstawionym  Zamawiającemu   nie

później niż faktura za realizacje części dostawy, której dotyczy zmiana ceny.

§ 6

1. Rozliczenie ilościowe dostawy oleju, następować będzie w litrach, według wskazań  atestowanych

i oplombowanych urządzeń pomiarowych autocystern.

2. Wynagrodzenie  o  którym  mowa  w  §  5  obejmuje  dostawę  oleju  do  miejsca  składowania

Wskazanego przez Zamawiającego, zgodnie z § 1 ust. 3 niniejszej umowy.

4.  Podstawa  wystawienia  faktury  przez  Wykonawcę  będzie  potwierdzenie  przez  Zamawiającego

przyjęcia każdej partii oleju.

5. Zapłata na rzecz Wykonawcy następować będzie przelewem na rachunek Wykonawcy (wskazany

na fakturze), w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

7. Strony oświadczają, że są płatnikami podatku VAT i posiadają następujące numery identyfikacji

podatkowej:

a)   Zamawiający: NIP 592-18-34-174

b)  Wykonawca:   NIP................................

8.  Zamawiający  upoważnia  Wykonawcę  do  wystawiania  faktur  VAT  bez  swojego  podpisu  i

doręczania ich do siedziby Zamawiającego poczta lub przez przedstawiciela Wykonawcy.
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§ 7

1. W  razie  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy,  Wykonawca  zapłaci

Zamawiającemu karę umowna w wysokości:

a)  5% wartości danej dostawy, za każdy dzień zwłoki w dostawie oleju (ponad dwa dni licząc od

dnia telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego),

b) 10% wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 2, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z

powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

2. Odstąpienie  od  realizowania  przez  Wykonawcę  dostawy  dłuższe  niż  5  dni  skutkować  będzie

rozwiązaniem umowy.

3. Zamawiający zapłaci  Wykonawcy karę umowna w wysokości  10% wynagrodzenia umownego

określonego w § 5 ust. 2, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które

odpowiada Zamawiający, z wyjątkiem wystąpienia okoliczności, o której mowa w § 11  niniejszej

umowy.

4. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego,

przewyższającego  wysokość  zastrzeżonych  kar  umownych,  do  wysokości  rzeczywiście

poniesionej szkody.

5.  Zapłacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z żadnego zobowiązania umownego.

6.  Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.

7. Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie zrealizuje części  dostawy,

zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia realizacji tej dostawy u innego  wykonawcy na koszt i

ryzyko Wykonawcy.

§ 8

1.  Przedstawicielem  Zamawiającego,  pełniącym  nadzór  nad  realizacją  niniejszej  umowy  jest  :

Pan Roman Jerkiewicz, tel. 693 983 401

2. Przedstawicielem Wykonawcy, pełniącym nadzór nad realizacja niniejszej umowy jest:

Pani/Pan .....................................

§ 9

1. W związku z wejściem, w życie 18 kwietnia 2017 r. przepisów ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o

systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. poz, 708) przedsiębiorcy spełniający

ustawową definicję podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego albo przewoźnika obowiązani są

do dokonania rejestracji konta na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo -Celnych (PUESC).

§ 10
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1.  W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy  nie leży w

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od podjęcia wiadomości o  tych okolicznościach. W

takim  przypadku  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia  należnego  z  tytułu

wykonania części umowy.

§ 11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają, pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci

aneksu.

§ 12

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umową, stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień

publicznych  oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Spory  pomiędzy  Stronami,  mogące  wyniknąć  na  tle  realizacji  niniejszej  umowy rozstrzygane

będą  polubownie,  a  dopiero  po  wyczerpaniu  takiej  możliwości,  rozstrzygane  będą  przez  sąd

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym  egzemplarzu

dla każdej ze Stron.

     

ZAMAWIAJACY                                                                           WYKONAWCA

.....................................                                                                  .......................................

      

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

 Załącznik Nr 1 -  Oferta Wykonawcy z dnia  .......................................

 Załącznik Nr 2 – Warunki techniczne oleju opałowego lekkiego.

 Załącznik Nr 3 - Kalkulacja cenowa za jeden litr oleju opałowego
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