Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):
Ogłoszenie nr 502544-N-2018 z dnia 2018-01-09 r.
http://www.zsp1.kedzierzynkozle.pl
Kędzierzyn-Koźle: Dostawa lekkiego oleju opałowego dla Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu w roku 2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz
wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych
organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje
społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do
jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie
mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub
wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli
prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają
postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz
osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie
krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, krajowy numer
identyfikacyjny 16080277000000, ul. ul. Jana Brzechwy 80, 47-230 KędzierzynKoźle, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 828 801, e-mail
zsp1@kedzierzynkozle.pl, faks 77 4828801 wew.106.
Adres strony internetowej (URL): www.zsp1.kedzierzynkozle.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego
przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy
i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających
indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania
można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.zsp1.kedzierzynkozle.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja
istotnych warunków zamówienia
tak
www.zsp1.kedzierzynkozle.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji
można uzyskać pod adresem
nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Oferty należy złożyć w formie pisemnej
Adres:

Oferty należy składać w Sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w
Kędzierzynie-Koźlu, ul. Jana Brzechwy 80, 47-230 Kędzierzyn-Koźle
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można
uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa lekkiego oleju
opałowego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu w roku
2018
Numer referencyjny: ZSP1.271.01.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono
dialog techniczny
nie
II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw,
usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w
przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na
innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia
obejmuje dostawę lekkiego oleju opałowego w ilości 54 268 litrów w okresie od
daty zawarcia umowy do dnia 31-12-2018 do siedziby Zamawiającego tj. do
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu ul. Jana Brzechwy 80,
47-230 Kędzierzyn-Koźle. 2. Parametry dostarczanego lekkiego oleju opałowego: 1)
Wartość opałowa nie niższa niż – 42,6 Mj/kg; 2) Gęstość w temperaturze 15oC nie
wyższa niż – 0,86 g/cm3; 3) Temperatura zapłonu nie niższa niż – 56 oC; 4)
Temperatura płynięcia nie wyższa niż – (- 24 oC); 5) Lepkość kinematyczna w
temperaturze 20oC nie większa niż – 6mm2/s; 6) skład frakcyjny: - do temperatury
250ºC destyluje się nie więcej niż 65 % (v/v); - do temperatury 350ºC destyluje się
nie mniej niż 85 % (v/v); 7) pozostałość po koksowaniu w 10 % pozostałości
destylacyjnej nie większa niż 0,3 % (m/m); 8) pozostałość po spopieleniu 0,01 %
(m/m); 9) zawartość siarki nie więcej niż 0,10 % (m/m); 10) zawartość wody nie
większa niż 200 mg/kg; 11) całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż 24
mg/kg; 12) Barwa - czerwona 3. Zamawiający posiada zbiorniki na olej opałowy o
łącznej pojemności 9 000 litrów. 4. Jednorazowa dostawa lekkiego oleju opałowego
będzie wynosić do 7000 litrów. Ilość dostarczanego jednorazowo paliwa
uzależniona będzie od warunków atmosferycznych panujących w sezonie
grzewczym. 5. Określona powyżej ilość lekkiego oleju opałowego (54 268 litrów)
jest przewidywaną ilością szacunkową. Faktyczna ilość oleju wynikać będzie z
rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Może ona ulec stosownemu zmniejszeniu
lub zwiększeniu jednak nie więcej niż +/- do 20%. Wykonawcy, z którym
zamawiający podpisze umowę nie przysługuje żadne roszczenie o realizację

dostawy w wielkościach podanych powyżej. 6. Dostarczany lekki olej opałowy musi
być zgodny z Polską Normą PN-C 96024:2011 „Przetwory naftowe. Oleje opałowe”
oraz z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie
wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów
instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U z
2016 poz. 2008) a także zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20
sierpnia 2010 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (Dz.U.
2010 r., Nr 157, poz. 1054). 7. Dostawa lekkiego oleju opałowego następować
będzie sukcesywnie przez cały okres trwania umowy, według bieżących potrzeb
Zamawiającego. Warunkiem dokonania każdorazowej dostawy lekkiego oleju
opałowego będzie przekazanie przez Zamawiającego zamówienia w formie
telefonicznej, faksem lub e-mailem określającego wielkość, termin i miejsce
dostawy. 8. Zamówienie musi zostać realizowane w terminie maksymalnie 48
godzin od daty przesłania zamówienia przez Zamawiającego. Dostawy muszą być
realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00 z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy zgodnych z ustawą z dnia 18 stycznia 1951r. o
dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 1951 r. Nr 4, poz.28, z późn. zm.). Jeżeli
Zamawiający złoży Zamówienie w dowolnym tygodniu w piątek po godz. 12:00,
Wykonawca może dostarczyć lekki olej opałowy w poniedziałek do godz. 12:00. 9.
Wykonawca dostarczy zamówiony lekki olej opałowy we wskazane miejsce na
własny koszt i ryzyko, własnym środkiem transportu do tego przystosowanym tj. w
autocysternach samochodowych oznaczonych odpowiednimi tablicami
informacyjnymi z numerami identyfikacyjnymi niebezpieczeństwa i materiały
niebezpieczne, wyposażonych w pompę lub dystrybutor z zalegalizowanym
licznikiem przepływu i możliwością odczytu ilości dostarczanego paliwa oraz w wąż
spustowy z końcówką podłączeniową do instalacji napełniania zbiorników o
długości umożliwiającej swobodne przepompowanie paliwa do zbiornika (min.
15m). 10. Do każdej dostawy lekkiego oleju opałowego Wykonawca zobowiązany
jest dostarczyć Zamawiającemu lub jego przedstawicielowi świadectwo jakości lub
dokument równoważny świadectwu jakości, potwierdzający spełnienie przez
dostarczony olej parametrów jakościowych określonych w pkt. 2 opisu przedmiotu
zamówienia. Świadectwo jakości lub dokument równoważny świadectwu jakości
powinien być w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę. 11. Dostarczona przez Wykonawcę zamówiona ilość lekkiego
oleju opałowego winna być zgodna ze wskazaniami zalegalizowanego licznika oleju
opałowego, zainstalowanego na autocysternie dowożącej olej. Wskazania licznika
będą sprawdzane w obecności upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
Przedstawiciel Zamawiającego przyjmując dostarczony lekki olej opałowy przez
Wykonawcę ma prawo każdorazowo żądać okazana świadectwa legalizacji licznika
autocysterny o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika zainstalowanego na
autocysternie, z której dokonywany będzie rozładunek oleju opałowego. 12.
Wykonawca przy każdej dostawie przekaże Zamawiającemu list wydany przez jego
magazyn, zawierający datę i godzinę załadunku, numer rejestracyjny cysterny
dostarczającej paliwo oraz nazwisko kierowcy dokonującego załadunku cysterny.
13. Dostawy lekkiego oleju opałowego będą odbywać się przy rozliczeniu w
temperaturze referencyjnej 15oC. 14. Każdorazowa prawidłowa dostawa lekkiego
oleju opałowego będzie potwierdzona dokumentem „WZ” (wydanie na zewnątrz)
Wykonawcy zawierającym następujące informacje:  Cenę jednostkową brutto z
dnia dostawy, potwierdzoną wydrukiem ze strony internetowej producenta oleju
opałowego;  Temperatura przy załadunku paliwa;  Ilość litrów w temperaturze

załadunku i gęstość oleju w temperaturze załadunku;  Ilość litrów oleju w
temperaturze 15oC i jego gęstość w tej temperaturze. 15. W przypadku wątpliwości
co do jakości dostarczonego oleju opałowego – Zamawiający zastrzega sobie prawo
pobrania w obecności przedstawiciela Wykonawcy, próbki rozjemczej oleju
opałowego i skierowanie jej do badania do akredytowanego, wybranego przez siebie
laboratorium na koszt Wykonawcy. Próbka będzie pobierana w ilości nie większej
niż 2 litry do pojemnika dostarczonego przez Wykonawcę. Pojemnik z próbką oleju
zostanie zabezpieczony plombami z odciskami upoważnionego przedstawiciela
Zamawiającego i Wykonawcy. Na tę okoliczność zostanie sporządzony protokół
pobrania próbki w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Wyniki
badań są dla stron wiążące i nie podlegają reklamacji. W razie stwierdzenia przez
akredytowane laboratorium, że olej opałowy nie spełnia wymaganych norm
jakościowych wykonawca musi odebrać wadliwy olej i dostarczyć spełniający
parametry jakościowe w terminie 24 godzin od dnia otrzymania wyników z
laboratorium. Wykonawca pokryje także wszelkie koszty jakie poniesie
Zamawiający związane z nabyciem, zwrotem oraz wszelkimi następstwami użycia
wadliwego oleju opałowego. 16. Wybrany wykonawca zobowiązany będzie przed
podpisaniem umowy do dostarczenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego
złożenie w urzędzie skarbowym kaucji gwarancyjnej dla podatników dokonujących
dostaw towarów, o której mowa w art. 105b ust.1 ustawy o podatku od towarów i
usług, w wysokości minimalnej 1 mln. Złotych. Jeżeli termin ważności złożonej
kaucji będzie krótszy od terminu obowiązywania umowy to Wykonawca
zobowiązany będzie samodzielnie bez wezwania do uzyskania i przedłożenia
zamawiającemu dokumentu potwierdzającego przedłużenie terminu ważności
złożonej kaucji gwarancyjnej na okres nie krótszy niż w termin obowiązywania
umowy. Dokument potwierdzający przedłużenie kaucji musi zostać dostarczony do
Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od daty upływu
ważności kaucji gwarancyjnej.
II.5) Główny kod CPV: 09135100-5
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o
wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa
całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej
lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który
została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony
dynamiczny system zakupów:
data rozpoczęcia: 01/02/2018 data zakończenia: 31/12/2018
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Posiadanie koncesji na prowadzenie działalności w zakresie
obrotu paliwami płynnymi objętymi zamówieniem zgodnie z art. 32 ustawy Prawo
energetyczne (tj. Dz. U. 2012 poz. 1059 z późniejszymi zmianami). W przypadku
wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej
wykonawców przedmiotowa koncesja musi być złożona przez tego wykonawcę,
który faktycznie będzie realizował część zamówienia objętą koniecznością
posiadania powyższego uprawnienia. Zamawiający będzie wstępnie oceniał
powyższy warunek na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dysponowanie niezbędnymi do wykonania zamówienia
narzędziami jak niżej: Minimum jednym pojazdem przystosowanym do transportu
oleju opałowego (autocysterną) posiadającym instalację do rozładunku oleju z
licznikiem oleju oraz ważnym świadectwem jego legalizacji W przypadku ofert
wspólnych, sprzęt oferowany przez wykonawców występujących wspólnie podlega
sumowaniu. Zamawiający będzie wstępnie oceniał powyższy warunek na podstawie
złożonego oświadczenia Wykonawcy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących
czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach
zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24
ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON
WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, ma potwierdzać, że w stosunku do wykonawcy nie ogłoszono
upadłości ani nie wszczęto postępowania likwidacyjnego. W przypadku ofert

wspólnych, wymagany dokument składają wszyscy wykonawcy występujący
wspólnie. Wykonawca zagraniczny składa dokument wystawiony w kraju, w którym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać Zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane (Dz. U. z 2016, poz. 1126). Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania lub w
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa jak wyżej, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie Wykonawcy, w którym określa się także osoby
uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU:
Koncesja na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami płynnymi
objętymi zamówieniem zgodnie z art. 32 ustawy Prawo energetyczne (tj. Dz. U.
2012 poz. 1059 z późniejszymi zmianami). Koncesja powinna być ważna (art. 36
przywołanej powyżej ustawy), co najmniej przez cały okres realizacji zamówienia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub
więcej wykonawców przedmiotowa koncesja musi być złożona przez tego
wykonawcę, który faktycznie będzie realizował część zamówienia objętą
koniecznością posiadania powyższego uprawnienia. Wykaz wymaganych narzędzi,
wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych w celu realizacji zamówienia,
(sporządzony wg wzoru druk nr 4), jakimi dysponuje Wykonawca. W przypadku
podmiotów udostępniających swoje zasoby Wykonawcy w zakresie narzędzi i
sprzętu zgodnie z art. 22a ust. 2 ustawy Pzp, składają oni także dokument wg druku
nr 5 na udostępniany zakres.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Formularz oferty wypełniony ściśle wg załączonego do SIWZ wzoru druku z
kompletem oświadczeń dotyczących spełnienia warunków oferty i udzielenia
zamówienia oraz podpisany przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy
określonego aktem rejestrowym z podaniem imienia i nazwiska. Pełnomocnictwo
wystawione wg wzoru załączonego do niniejszej SIWZ lub pełnomocnictwa
Wykonawcy. W przypadku przedkładania kopii pełnomocnictw muszą być one
potwierdzone (uwierzytelnione) notarialnie za zgodność z oryginałem.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub
dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do
ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do
udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie
ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji
potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego
systemu zakupów:
nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji
elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z
opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie
będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości
postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i
specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji
elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
CENA BRUTTO
60
UPUST (% OD CENY BRUTTO) 40
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert
wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego
opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu
konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert,
jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym
muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających
negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w
licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji
elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór
umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zwiększenie lub zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia o nie więcej niż +/do 20% tj. zwiększenie lub zmniejszenie ilości zamówionego oleju opałowego w
przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych w okresie
grzewczym.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli
dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 18/01/2018, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia
zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z
ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu
> WYMAGANE JEST ZŁOŻENIE OFERTY W JĘZYKU POLSKIM
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu
składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które
miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace
rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości
lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

