
Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego ZP lBs PAN 0312017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
w tľybĺe przetargu nĺeogľanĺczonego

o \ľaľtoścĺ szacunkowej poniżej t34 000 euro

NA DosTAwĘ oLEJU oPAŁowEGo

zAMAwIAJĄCY:
INSTYTUT BIOLOGII SSAKOW POLSKIEJ AKADEMTI NAUK

17-230 BIAŁoWIEZA, UL. GEN. WASZKIEWICZA I

rel. (085) 6827750, fax (085) 682',1752, e-mail: ibs.bialowieza.ol

I. TRYB UDZIELANEGo ZAMÓWIENIA:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z
dniaZ9 stycznia 2004 r. Pľawo zamówień publicznych (Dziennik Ustaw z20l5 r. poz.2164 z
pőżn. zm.)

Do czynności podejmowanych ptzez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o
udzielenie zamówienia stosuje się pľzepisy powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych
oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych
przepisy ustawy zdnia23 kwietnia1964 ľ. _ Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz.93,zpóżn.
zm.).

II. oPIs PRZEDMIoTU ZAMÓWIENIA:
Pľzedmiotęm zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego do trzech kotłowni Instytutu
Biologii Ssaków PAN w Białowieży (dwie zloka|izowane ptzy ul. Waszkiewicza 1 i jedna
przy ul. Tľopinka 102) w okľesie: 0l.01.2018 _ 3l.l2.20l8. Szacunkowa ilość paliwa
objętego zamówieniem to ok. 65000 litľów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
zrea|izowania zamówięnia w zakľesie mniejszym niż szacunkowe ustalenia.

olej opałowy lekki powinien odpowiadać noľmie PN-C_96024:20ll.

Kod CPV: 09135100-5

Koszty dostawy oleju powinny być wliczone w jego cenę.

Nie dopuszcza się składania ofeľt częściowych.

III. TERMIN WYKoNANIA ZAMÓwmľn.
Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia systematycznych dostaw w terminie: od
01.01.2018 do 3l.12.2018 ľoku, dostawy każdorazowo dokonywane będą 24 godz. po
złoŻeniu zamówienia.

ľ. MIEJSCE I TERMIN Zf,'oŻENIA oRAZ oTWARCIA oFERTY
ofertę na|eŻy złoŻyć, w siedzibie zamawiającego na adres:
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TNSTYTUT BIOLOGII SSAKOW

POLSKIEJ AKADEMII NAUK
17-230 BIAŁoWIEŻA,Ĺ]L. GEN. WASZKIEWICZA l

1. Termĺn skladania ofeľt: 29.l2.20t7. godz.9.00

2. Teľmin otrvarcia ofert: 29.12.2017. godz. 9.15 pokój nr 2

Bezpośrednio przed otwaľciem ofeľt Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
ptzeznaczyó na sfi nansowanię zamówienia.

Podczas otwarcia ofeľt Zamawiający poda nazry (Íirmy)' adľesy wykonawców,
informacje dotyczące ceny' terminu wykonania zamówienia, okľesu gwarancji i
warunków płatności zawartych w ofeľtach.

otwaľcie ofeľt jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyó w sesji otwarcia ofert. W
przypadku nieobecności Wykonawcy ptzy otwieľaniu ofert, Zamavłiający pľześle
Wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy.

v. sPosÓB PRZYGoToWANIA I ZŁ0ŻF"NIA oFERTY
1. oferenci zobowiązani są przedstawió ofertę zgodnie z Wmaganiami okľeślonymi w

SIWZ. Propozycje rczwięań alternatywnych lub wariantowych nie będą brane pod
uwagę.

2. ofeľtę zamówienia na|eĘ przygotowaő na formulaľzu stanowiącym Zalącznĺk Nr 1 do
niniej szej Specyfi kacj i.

3. Wraz z ofertą na|eŻy złoŻyć, oświadczenia i dokumenty wymienione w Rozdziale VII
niniejszej SIWZ. Kserokopie dokumentów dołączonych do ofeľty muszą byó
poświadcz one za zgodność z ory ginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną.

4. oferta wraz ze wszelkimi oświadczeniami i dokumentami musi znajdowaó się w
zamkniętej o opieczętowanej kopercie z napisem:

,rP rzetarg n ĺeo granĺczony n a dostawę olej u opałowego lekkiego.

Nie otwĺeľać, przed dniem 29.12.2017, godz,9.15'

5. oferta złoŻona po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania
po upływie terminu przewidzianego na wniesienie pľotestu.

6. ofertę na|eŻy złoŻyć, w formie pisemnej wjęzyku polskim.

7. oferta musi byó podpisana pľzez umocowanego przedstawiciela lub pľzedstawicieli
wykonawcy, upowaŻnionego(ych) do zaciągania zobowięań w jego imieniu lub przez
upowaŻnionego pełnomocnika wykonawcy.

8. Jeżeli osobďosoby podpisująca ofeľtę działa na podstawie pełnomocnictwa, to
pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywaó uprawnienie do
podpisania ofeľty. Pełnomocnictwo to musi zostaô dołączone do oferty w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z ory ginałem.

9. KaŻdy z Wykonawców może złoŻyć tylko jedną ofeľtę.

l0. Wykonavłca moŻe wprowadzié zmiany lub wycofaó złoŻoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, Że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wpľowadzeniu zmian lub
wycofaniu oferty przed upływem teľminu składania ofeľt. Powiadomienie o
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wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofeľty musi byó złożonę według takich samych zasad
jak składana ofeľta, tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem ,,ZMIANA'' lub
''WYCOFANIE''.

Kopeľty oznaczone napisem,,ZMIANA'' będą otwierane przy otwieraniu ofeľty Wykonawcy,
który wpľowadził zmiany i po stwierdzeniu popľawności procedury dokonywania zmian,
zostaną dołączone do ofeľty.

Kopeľty oznaczone napisem ,,wYcoFANIE'' zostaną otwarte w pierwszej kolejności po
potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi
zarlieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Kopeľty z ofeľtami wycofanymi nie będą
otwierane.

1 1. Poprawki lub zmiany w tekście ofeľty muszą byó parafowane lub podpisane
własnoľęcznie i datowane. Parafa (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający
identyfi kacj ę osoby parafuj ącej (podpi suj ącej ).

12. Za|eca się, aby:

_ ofeľta wrazz dokumentami była tľwale spięta,

- strony ofeľty wrazz dokumentami były ponumerowane'

_ strony ofeľty wrazzdokumentami były parafowane.

13. ofeľenci ponoszą wszelkie koszty związane zprzygotowaniemi złoŻęniem oferty.

vL WARUNKI UDZI^Ła w PosTĘPowANIU
o zamówienie mogą ubiegaó się ofeľenci,ktőtzy spełniają następujące warunki:

1. Udzielą gwaľancji na jakośó przedmiotu zamówienia oraz teľminowośó dostaw, a także
pľzyjmą odpowiedzialnośó za uszkodzenia ťlzyczne urządzeń kotłowniczych powstałych w
wyniku dostaľczen ia złej j akości o lej u opałowe go.

2. Spełniają warunki okľeślone w art. 22 ust, l ustawy Prawo zamówień publicznych, a w
szczegő|ności znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówi eni a b ez udzie|ania zaliczki.

3. Przedstawią ofeľtę odpowiadającą zasadom okľeślonym w ustawie Prawo zamówień
publicznych i spełniającą wymagania okľeślone w niniejszej SIWZ.

4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn
okľeślonych w aľt. 24 vst.l i 2 ustawy.

ocena spełnĺanĺa powyżsrych warunków odbędzie się: na podstawie oświadczeń.

vil. wYKAz DoKUMENTÓW PoTWIERDa^JACYCH SPEŁNIANIE WARUN_
KÓw IJDaI^Ł|J w PosTĘPowANIU

Celem potwierdzenia spełnienia warunków stawianych ofeľentom przez Zamauliającego oraz
dla uznania formalnej popľawności ofeľta musi zawieľaó następujące, oryginalne dokumenty
lub poświadczone za zgodność, z oryginałem ich kserokopie lub odpisy:

l. FORMULARZ oFERTowY (na załączonym druku) z zawartymi w nim oświadczeniami
oferenta; załącznik nr l .
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2. Wydruk publikacji ceny ze strony inteľnetowej producenta oleju opałowego w dniu
zalnieszczęnia ogłoszenia o postępowaniu w BZP, przyjętąjako podstawę kalkulacji ceny
ofeľty; zał'ącznik nr 1 a.

3. OSWIADCZENIE o spełnieniu warunków określonych art. 22 ustauly Prawo Zamőwieŕl
Publicznych; załącznik nr 2.

4. OŚWIADCZENIE, Że oferent udzieli gwarancji na jakośó dostarczanego oleju opałowego;
załącznikm 3,

5. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niz 6 miesięcy przed upływem teľminu
składania ofert.

6. Na podstawie art.26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 16

lutego 2007 r. o ochľonie konkurencji i konsumentów, art.4. pkt. 14 (Dz. U. Nr 50, poz.33l,
z pőźn. zm.) Wykonawca składa LISTĘ PODMIOTÓW nalez4|Ych do tej samej grupy
kapitałowej ALBO INFORMACJĘ o BRAKU PRZYNALEZNOSCI do grupy kapitałowej
(definicja ,,gfuPY kapitałowej'' w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień
publ icznych) ; załącznik nľ 4.

VNI. SPOSÓB OBLICZE;NIA CENY
l. Podana w ofeľcie cena musi uwzględniaó wszystkie wymagania Zamawiającego określone
w SIWZ oraz zawieľaó wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu na|eŻytej,
zgodnej z wmaganiami Zamawiającego ľealizacji pľzedmiotu zamówienia. Wykonawca
zobowięany jest w cenie oferty uwzględnió koszty zwięane z dostawą przedmiotu
zamówienia do siedziby zamawiającego.

2. Cena ofeľty musi byó podana w walucie polskiej i uwzględniaó podatek VAT.

3. Do obliczenia ceny ofeľty naleŻy przyjąć:: cenę zakupu 1 litra oleju publikowaną na stľonie
inteľnetowej pľoducenta w dniu zamieszczenia ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w BZP
(element zmienny w trakcie obowiązywania umowy) oraz marżęlupust Wykonawcy (element
stały w trakcie obowipywania umowy)

4. Zamavłiający informuje, Że w trakcie tľwania umowy dopuszcza zmianę ceny umowrrejbez
podatku VAT jednego litra oleju opałowego w przypadku zmiany ceny oleju opďowego przez
producenta nazasadach określonych we Wzorze Umowy.

Ix. KRYTERIA oCENY oFERT, INFoRMACJE o FoRMALNoŚCIACH,
KTÓRE ZosTANĄ DoPEŁNIoNE Po WYBoRZE oFERTY w CELU
ZAWARCIA UMowY w SPRAWIE ZAMÓwIeľn PUBLICZNEGo

Kľyteria oceny ofert, jakimi Zamawiający będzie się kierował pľzy ocenie ofert i wyboľze
oferty naj korzystniej szej :

l. Cena 100 %

1. Zamawiający zazgodą oferenta poprawi w ofeľcie oczywiste błędy i pomyłki według zasad
zawartych w art. 88 ustawy Pľawo zamówień publicznych.

2. Jeże|i poprawienie błędów zgodnie z powyŻszą procedurą spowoduje zmianę ceny
ofeľtowej, waŻnaiwiążąca dla ofeľentaiZanawiającego będzie poprawiona cena.
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3. w toku oceny ofert zamawiający moŻe Żądać, od oferenta wyjaśnień dotyczących treści
zlożonej ofeľty.

4. Zamavłiający udzieli zamówienia ofeľentowi, któľego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom pľzedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej
specyfikacji oraz została oceniona jako najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami wyboru
określonymi w Specyfikacj i Istotnych Warunków Zamówienia.

5. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich ofeľentów, ktőrzy złoŻy|i
waŻne ofeľty, a wybranemu oferentowi dodatkowo wskaże termin i miejsce podpisania
umowy.

6. Umowa z wybranym ofeľentem będzie zawarta w terminie nie kľótszym niż 7 dni od dnia
przekazania zawiadornienia o wyborze ofeľty i nie później niż przed upływem teľminu
związania ofeľtą, chyba Że będą zachodzié pľzesłanki okľeślone w aľt. 93 ust.l, pkt. 4-7
ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. JeŻe|i oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy' wybóľ
przepľowad zony zo stani e powtómie sp o śró d złoŻony ch ofert.

x. sPosÓB oCENY oFERT
Za ĺajkorzystniejszą zostanie vznana ofeľta, któľa otrzyma najwyŻszą łączną ilośó punktów
pr zy znanych w p o szcze gó lnych kľyteri ach wg. pon i żs zy ch zasad:

Cena -- t00o/o.

Wykonawcy, który pľzedstawi ofeľtę znajniŻszącenąprzyznane zostanie 100 pkt., natomiast
pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg wzonr

ocena punktowa zostanie wyliczona z dokładnością do cńerechmiejsc po przecinku.

Ocena punktowa = CenanajniŻsza x 100
Cena badanej ofeľty

ofeľta, która uzyska największą waľtośó punktową, |iczoną według powyŻszego wzoru'
zostanie uznana przęz Zamawiającęgo za ofertę najkorzystniejszą. Jeśli najwyŻszą wartośi
uzyska więcej niż jedna oferta, Zamawiający wezwie Wykonawców,ktőrzy złoŻyli te ofeľty,
do złoŻenia ofeľt dodatkowych.

1.

xI. sPosiB PoRoZUMIEWANIA sIĘ ZAMAWIAJĄCEGo Z
WYKoNAWCAMI ORAZ PRÁCOWNIK UPowAŻNIoNY Do KoNTAKTU

Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomieniaoraz infoľmacje Zamawiający i
Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza ľównieŻ porozumiewania się
faksem na nľ 0856827752lub dľogą elektľoniczną na adres mripas@ibs.bialowieza.pl.

JęŻeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia' wnioski, zawiadomienia
oľaz informacje faksem lub dľogą elektroniczną, kuŻda ze stron, na Żądanie drugiej
niezwłocznie potwieľd za fakt ich otrzymania.

osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

Jerzy Chilecki

tel. (085) 68277 54

Wyjaśnienia SIWZ.

)

J.

4.
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Wykonawca moŻe zwrőcić się do Zamawiającego o wyjaśnienie tľeści specyťrkacji
istotnych waľunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany nięzwłocznie udzielió
wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego
na mniej niz 2 dni przed terminem składania ofert pod warunkiem, że wniosek o
wyjaśnienie tľeści specyťrkacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do
Zamawiającego nie póżniej niz do końca dnia, w którym upływa połowa teľminu składania
ofert.

JeŻe|i wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął po upływie terminu składania
wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamavłiający moŻe udzielió wyjaśnień lub
pozostawió wniosek bez rozpoznania.

PrzedłuŻenie teľminu składania ofeľt nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.

Treść zapýań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz udostępnia na stronie
inteľnetowej www.ibs.bialowieza.pl.

Zamauliający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpl iwośc i doty czących tľeści specyfi kacj i istotnych warunków zamówienia.

5. Modyťrkacja SIWZ.

W szczególnie uzasadnionych pľzypadkach zamawiający moŻe w każdym czasie przed
upływem terminu składania ofeľt zmodyfikowaó tľeść specyťrkacji istotnych warunków
zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyťrkację zamawiający przekaŻe niezvłłocznie
wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków
zamówienia, atakŻe udostępni na stronie internetowej www.zbs.bialowieza.pl.

)(II. TERMIN Zw|Ąz^NIA orERTĄ
Wykonawcajestzwiązany ofeľtą 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

XIIII. WYMAGANIA DoTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

xlv. Śnolrr ocHRoNY PRAWNEJ
ofeľentom, których interes pľawny doznał lub może doznai uszczerbku w wyniku naruszenia
ptzez zamawiającego pľzepisów Pľawa o zamówieniach publicznych przysługują środki
ochľony pľawnej nazasadach okľeślonych w dziale VI ustawy Prawo zamówieńpublicznych.

xv. ISTOTNE PosTANowIENIAUMowY - zalącznik Nľ 5

ZATWIERDZAM:

Białowieża, dnia 20.12.2017 r.


