
Przetarg nĺeograniczony na dostawę oleju opałowego ZP lBs PAN 01/2016

SPECYFIKACJA ISToTNYCH WARUNKÓW ZAMoWIENIA
w tľybie pľzetaľgu nieogľaniczonego

o wartości szacunkowej poniżej 134 000 euľo

NA DosTAwĘ oLEJU oPAŁowEGo

ZAMAWIAJĄCY:

INSTYTUT BIOLOGII SSAKOW POLSKIEJ AKADEMII NAUK
1'7 -230 BIAŁOWIEZA, UL. GEN. WASZKIE WICZA 1

tel. (085) 6827]50, fax (085) 6827752, ę-mail: mripas(@ibs.bialowieza

I. TRYB UDZIELANEGO ZAMOWIENIA:
Postępowanie pľowadzone jest w trybie przetatgĺl nieogľaniczonego na podstawie ustawy z
đnia 29 stycznia 2004 t' Prawo zamőwien publicznych (Dziennik Ustaw z 20 1 5 r. poz. 27 64 z
pőźn' zm.)

Do czynności podejmowanych pÍzęz zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o
udzielenie zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy Pľawo zamőwien publicznych
oraz aktőw wykonawczych vĺydanych na jej podstawie' a w spľawach nieuregulowanych
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z pőŹn.
zm.).

il. OPIS PRZEDMIoTU ZAMÓWIENIA:
Pľzedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego do tľzechkotłowni Instytutu
Biologii Ssaków PAN w Białowieży (dwie zlokalizowane pTZy ul. Waszkięwicza 1 i jedna
przy ul' Tropinka I02) w okĺesie: 01.0I.2017 _ 31'12.2017' Szacunkowa ilość paliwa
objętego zamówieniem to ok. 65000 litrów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
zr ęalizow ania zamőwienia w zakľesi e mniej szym niż szacunkowe ustalenia.

olej opałowy lekki powinien odpowiadaó normie PN-C-96024:20II.

Kod CPV: 09135100-5

Koszty dostawy oleju powinny byó wliczone w jego cenę.

ilI. TERMIN WYKONANIA
Wykonawc a będzie zob owiązany
01.0I.2017 d'o 31.12.2017 ľoku,
zŁoŻeniu zamőwienia.

ZAMÓwIENIA.
do świadczenia systematycznych dostaw w terminie: od
dostawy kaŻdorazowo dokonywane będą 24 godz. po

Iv. MIEJSCE I TERMIN ZŁoŻENIA ORAZ OTWARCIA oFERTY
ofertę na|eży złoŻyć, w siedzibie zamawiającego na adres:
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INSTYTUT BIOLOGII SSAKOW

POLSKIEJ AKADEMII NAUK
17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA l

1. Termin składania ofert: 16.12.2016. godz.9.00

2. Teľmin otwaľcia ofert: 16.12.2016. godz,9.15 pokój nľ 2

Bezpośľednio przed otwaľciem ofert Zamawiający poda kwotę' jaką zamierza
przeznaczyó na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazw (ťrľmy), adľesy wykonawców,
informacje dotyczące ceny' terminu wykonania zamőwienia, okĺesu gwaľancji i
waľunków płatności zawartych w ofertach.

otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyó w sesji otwaľcia ofer1. W
przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający pľześle
Wykonawcy infoľmację z otwaľcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy.

v. SPOSÓB PRZYGOTO NIA I ZŁDŻF,NIA OFERTY
oferenci zobowiązani są przedstawió ofertę zgodnie Z Wmaganiami okĺeślonymi w
SIWZ. Pľopozycje rozwiązan alternatywnych lub wariantowych nie będą brane pod
uwagę.

ofer1ę zamówienia naleŻy przygotować na formulaľzu stanowiącym Załącznik Nľ 1 do
niniej szej Specyfikacj i.

'\Mraz z ofertą naleŻy złoŻyć, oświadczenia i dokumenty wymienione w Rozdziale VII
niniejszej SIWZ. Kserokopie dokumentów dołączonych do oferty muSZą być
poświadczoÍIe za zgodnośó z oryginaŁemprzez Wykonawcę lub osobę upoważnioną.

oferta wľaz Ze wszelkimi oświadczeniami i dokumentami musi znajđować, się w
zamkniętej, opieczętowanej kopeľcie z napisem :

,rPrzetarg nieogľaniczony na dostawę oleju opało\ryego lekkiego.

Nie otwierać pľzed dniem L6.L2.201'6. godz. 9.15''

oferta złoŻona po terminie składania ofert zostanie zwľócona Wykonawcy bez otwieľania
po upływie terminu przewidzianego na wniesienie pľotestu.

ofertę naIeży złoŻyć, w foľmie pisemnej w języku polskim.

oferta musi być podpisana pÍzez umocowanego pľzedstawiciela lub przedstawicieli
wykonawcy, upowaŻnionego(ych) do zaciągania zobowiązan w jego imieniu lub przez
upoważnionego pełnomocnika wykonawcy.

Jeże|i osobďosoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to
pełnomocnictwo to musi w swej tľeści jeďnoznacznie wskazywaó uprawnienie do
podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty w oľyginale lub
kopii poświadczonej za zgodĺość, z oryginałem.

KaŻdy z Wykonawców może zŁoŻyć, tylko jedną ofeľ1ę.

Wykonawca moŻe wpľowadzić, zmiany lub wycofać, zŁoŻoną przez siebie ofertę pod
waľunkiem, Że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wpľowadzeniu zmian lub
wycofarriu ofer1y przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o
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wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofeľty musi być złożoĺe według takich samych zasađ
jak składana oťerta, tj. w kopeľcie odpowiędnio oznakowanej napisem ,,ZMIANA'' lub
''WYCOFANIE''.

Koperty oznaczone napisem ,,ZMIANA'' będą otwieľane pľzy otwieraniu oferty Wykonawcy,
który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian,
zostaną dołączone do ofeĺty.

Koperty oznaczone napisem ,,WYCOFANIE'' zostaną otwarte w pierwszej kolejności po
potwieľdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy otaz zgodności z danymi
zamieszczonymi na kopeĺcie wycofywanej ofer1y. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą
otwierane.

11.Poprawki lub zmiaĺy w tekście oferty muszą byó paľafowane lub podpisane
własnoľęcznie i datowane.Parafa (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający
identyĺrkacj ę o soby p aľafuj ącej (po dp i suj ącej )'

72. Zaleca się, aby:

- oferta wrazz dokumentamibyłatrwale spięta,

- stľony oferty v,Ľaz Z dokumentami były ponumerowane'

- strony oferty wraz z dokumentami były paľafowane.

13. ofeľenci ponoszą wszelkie koszty zwięaĺe zprzygotowaniem i złoŻeniem oferty.

YI. WARUNKI UDZIAŁa w PoSTĘPOWANIU
o zamówienie mogą ubiegać się oferenci,ktőrzy spełniają następujące warunki:

L Udzielą gwarancji na jakośi przedmiotu zamówienia oraz terminowośÓ dostaw, a takŻe
przyjmą odpowiedzialność za uszkodzenia ťĺzyczne urząđzeń kotłowniczych powstałych w
wyniku dostarczenia złej j akości olej u opałowego.

2. Spełniają warunki określone w art. 22 ust' 1 ustawy Pľawo zamőwíen publicznych' a w
szczegőIności znajdują się w sýuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamőwienia bez udzie|ania zaliczki.

3. Przedstawią ofertę odpowiađającą zasadom okľeślonym w ustawie Pľawo zamőwien
publicznych i spełniającą wymagania okĺeślone w niniejszej SIWZ.

4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamőwienia z pÍZyczyn
okľeślonych w art' 24 ust' 1 i 2 ustawy.

Ocena spełniania powyżsrych waľunków odbędzie się: na podstawie oświadczeń.

vu. WYKAZ DOKUMENTÓW PoTWIERDZAJACYCH SPEŁNIANIE WARUN-
xÓw UDZIAŁU w PoSTĘPowANIU

Celem potwieľdzenia spełnienia warunków stawianych ofeľentom przez Zamawiającego otaz
đlauznania formalnej poprawności oferta musi zawieľaó następujące' oryginalne dokumenty
lub poświadczone za zgodność, z oryginałem ich kserokopie lub odpisy:

1' FORMULARZ OFERTOWY (na załączonym druku) z zawartymi w nim oświadczeniami
oferenta; załącznlk nr L
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2. Wydruk publikacji ceny Ze stľony intemetowej pľoducenta oleju opałowego w dniu
zamieszczenia ogłoszenia o postępowaniu w BZP, przyjętą jako podstawę kalkulacji ceny
oferty; załącznik nľ 1 a.

3. OSWIADCZENIE o spełnieniu waľunków okľeślonych art' 22 ustary Pľawo Zamőwieŕl
Publicznych; załącznik nr 2.

4. OŚWIADCZENIE, Że oferent udzieli gwaľancji na jakośó dostaľczanego oleju opałowego;
załącznlknĺ 3,

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

6. Na podstawie art.26 ust. 2d ustawy Prawo zamőwięn publicznych otaz ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochĺonie konkurencji i konsumentów, art.4. pkt. 14 (Dz. U. Nr 50' poz.33l,
z pőŹn' zm') Wykonawca składa LISTĘ PoDMIoTo'W nalezących do tej samej gľupy
kapitałowej ALBO INFORMACJĘ o BRAKU PRZYNALEZNOŚCI do grupy kapitałowej
(definicja ,,gľupy kapitałowej'' w rozumieniu art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy Pľawo zamówień
publicznych); załącznik nĺ 4.

vlil. SPOSÓB oBLICZENIA CENY
1. Podana w ofercie cena musi uwzględniaó wszystkie wymagania Zamawiającego okĺeślone
w SIWZ oraz zawieraó wszelkie koszty' jakie poniesie Wykonawca z tyiúu należyÍej,
zgodnej z wymaganiami Zamauĺiającego ľeaIizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca
zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnió koszty związane z dostawą pľzedmiotu
zamówienia do siedzib y zamawiającego.

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

3. Do obliczenia ceny oferty ĺaleŻy przyjąć,: cenę zakupu 1 litľa oleju publikowaną na stronie
internetowej pľoducenta w dniu zamieszczenia ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w BZP
(element zmieĺmy w trakcie obowiązywania umowy) oraz maúęlupust Wykonawcy (element
stały w trakcie obowiązywania umowy)

4. Zamav'ĺiający informuje, że w trakcie trwania umowy dopuszcza zmianę ceny umownej bez
podatku VAT jednego litra oleju opałowego w pľzypadkuzmiany ceny oleju opałowego przez
producenta na zasadach okĺeślonych we'W zorze Umowy.

Ix. KRYTERIA oCENY OFERT, INFoRMACJE o FoRMALNOŚCIACH,
KTÓRE ZoSTANĄ DoPEŁNIONE Po WYBoRZE OFERTY w CELU
ZAWARCIA UMowY w SPRAWIE ZAMÓwrnľrł PIJBLICZNEGO

Kľýeria oceny ofert, jakimí Zamawiający będzie się kieľował przy ocenie ofert i wyboľze
oferty naj koľzystniej szej :

l. Cena r00 %

7. Zamawiający zazgodą ofeľenta popľawi w ofercie oczywiste błędy i pomyłki według zasad
zawaltychw art. 88 ustawy Pľawo zamőwienpublicznych.

2. JeŻeli poprawienie błędów zgodnie z povłyŻszą pľoceduľą spowoduje zmianę ceny
ofertowej , waŻĺa i więąca dla ofeľent a i Zamawiającego będzie popľawion a cena.
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3. W toku oceny ofert zamawiający moŻe Żądać od ofeľenta wyjaśnień dotyczących treści
złoŻonej oferty.

4. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, któľego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie Pľawo zamőwieí publicznych oraz w niniejszej
specyfikacji oraz została oceniona jako najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami wyboľu
określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkőw Zamőwienia.

5. Zama:wiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich oferentów, ktőrzy zŁoŻyli
ważne oferty, a wybranemu ofeľentowi dodatkowo wskaże termin i miejsce podpisania
umo\ň/y.

6. Umowa z wybranym oferentem będzie zawarta w terminie nie kľótszym niŻ 7 dni od dnia
przekazaĺia zawiađomienia o vĺyborze oferty i nie póŹniej niŻ przed upływem terminu
związanĺa ofertą, chyba Że będą zachodzić, pľzesłanki okĺęślone w art' 93 ust.l, pkt. 4-7
ustawy Pľawo zamőwieí publicznych.

7 ' JeŻeli ofeľent, któľego oferta została wybľana, uchyla się od zawarcia umowy' wybóľ
p rzepro wad zony zo stani e p o wtórni e sp o śró d zło Żony ch o fert.

X. SPOSOB OCENY OFERT
Za ĺajkorzystniejszą zostanie Llzrtana oferta, ktőra otrzyma najwyŻszą łączną ilośó punktów
pr zy znany ch w p o szcze gólnych kĺýeľiach wg. poniżs zy ch zasad:

Cena :100"/o.

Wykonawcy, który pľzedstawi ofertę znajniŻszącenąpÍzyznane zostanie 100 pkt., natomiast
pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg wzoľu

ocena punktowa zostanie Wlíczona z dokładnością do czteręch miejsc po pľzecinku.

Ocena punktowa: x 100

1.

CenanainiŻsza
c*u uuaa*; oĺ.'ty

ofer1a, która uzyska największą wartośó punktową, liczoną według povĺyŻszego wzoru,
zostanie ]Jznana przez Zarĺawiającego za ofertę najkorzystniejszą. Jeśli najwyŻszą wartość,
uzyska więcej niŻ jedna oferta, Zamawiający wezwie Wykonawcőw,ktőrzy złoŻyli te ofer1y,
do złoŻenia ofert dodatkowych.

xI. sPoSoB PoROZUMIEWANIA sIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKoNAWCAMI oRAZ PRACOWNIK UPowAżNIoNY Do KONTAKTU

Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i
Wykonawcy ptzekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza rőwnieŻ porozllmiewania się
faksem na nľ 0856827]52lub dľogą elektroniczną na adres mľipas@ibs.bia1owieza.pl.

JeŻeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wníoski' zawiadomięnia
oraz informacje faksem lub dľogą elektľoniczną, kaŻda ze stľon, na Żądanie drugiej
níezwłocznie potwierd za fakt ich otrzymania'

osobą upľawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

Jerzy Chilecki

tel. (085) 68277 54

Wyjaśnienia SIWZ.

2

J

4.



Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego ZP lBs PAN 0112016

Wykonawca moŻe zwrőcić, się do Zamawiającego o wyjaśnienie tľeści specyf,rkacji

istotnych waľunków zamőwienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie uďzielić,

wyjaśnień' chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego

na mniej níz 2 dni przeď terminem składania ofert pod warunkiem, że wniosek o

wyjaśnienie treści specyťrkacji istotnych waľunków zamówienia wpłyný do

Zamawiającego nie pőźniej niz do końca dnia, w któľym upływa połowa terminu składania

ofert.

JeżeIí wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął po upływie terminu składania

wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaŚnien, Zamawiający moŻe udzielió wyjaśnień lub
pozostawić wniosek bez rozpoznania.

PrzeďłuŻenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.

Treśó zap7Ąan wTaZ Z wyjaśnieniami zama'wiający przekazuje wykonawcom, któľym
przekazaŁ specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz udostępnia na stľonie

internetowej www.ibs.bialowieza.pl.

Zamawĺający nie pľzewiduje zwoŁania zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwo śc i ďoty czących tľeści specyfikacj i istotnych warunków zamőwienia.

5. Modyfikacja SIWZ.
-Ý,ĺ szczegőlnie uzasadnionych przypaďkach zamavĺiający moŻe w każdym czasie ptzed

upływem teľminu składania ofer1 zmodyfikowaó treść specyfikacji istotnych warunków
zamőwięnia. Dokonaną w ten sposób modyfikacj ę zamawiający przekazę niezwłocznĺe
wszystkim wykonawcom, którym ptzekazano specyťrkację istotnych waľunków
zamówienia,atakŻe udostępni na stľonie internetowej www'zbs.bialowieza.pl.

xII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca jestzwiązany ofeľtą 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

xlv. Śnolxr OCHRoNY PRAWNEJ
oferentom' których interes prawny doznałlub może doznai uszczeľbku w wyniku natuszenia
pÍzez zamawiającego pľZepisów Prawa o zamőwieniach publicznych pľzysługują środki

ochľony pľawnej nazasadach okĺeślonych w dzialeVl ustawy Pľawo zamőwięÍl'publicznych.

xv. ISTOTNE POSTANOWIENIAUMOWY - załącznik Nľ 5

BiałowieŻa, dnia 06.12.2016 r.

ZATWIERDZAM:


