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Zakład Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o. o. 

84-351 Nowa Wieś Lęborska, Czarnówko 34  

tel. 598624388  

fax. 598612142  

e-mail: psipo.czarnowko@gmail.com 

 www.zzo-czarnowko.pl 

 
II TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

 
Udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

szacunkowej zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

Prawa zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U.2013.poz. 907 z późn. zm.). 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 
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III 
1. 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Sukcesywna dostawa oleju napędowego do dystrybutora znajdującego się na terenie Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o.o. w Czarnówku w ilości do 

180.000 litrów o parametrach określonych Polską Normą PN-EN 590+A1:2011, z uwzględnieniem 

parametrów w okresie letnim i zimowym, w zależności od warunków atmosferycznych. 

Zamawiający dopuszcza zmianę ceny jednostkowej paliwa, spowodowaną zmianą ceny producenta 

wynikającą z zapisów projektu umowy (załącznik nr 3 do SIWZ). 

Wymagania stawiane Wykonawcy: 

a) Wykonawca powinien dostarczyć olej napędowy, zgodnie z aktualnymi wymaganiami 

przepisów regulujących sposób transportowania paliwa 

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczanego paliwa i jest zobowiązany 

do przedstawienia wraz z dostawą aktualnego świadectwa jakości paliwa, 

poświadczonego przez producenta lub atestu akredytowanego laboratorium, w języku 

polskim. Świadectwo winno być powiązane z dowodem dostawy lub wydania poprzez 

umieszczenie na nim numeru i daty dostawy lub wydania. 

c) Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu ciągłość dostaw w okresie trwania 

umowy i zagwarantować realizację jednorazowych dostaw w ciągu 24 godzin od 

zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego przesłanej za pośrednictwem poczty, 
faksu lub telefonicznie. 

d) maksymalna jednorazowa dostawa oleju napędowego do dystrybutora znajdującego 

się na terenie ZZO „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o. w Czarnówku wynosi do 

3.000litrów.  

e) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu osoby, które będą upoważnione do 

kontaktów i ustalania szczegółów dotyczących wykonania zamówienia, podając ich dane 

kontaktowe. 

f) Wykonawca zapewni zakup oleju napędowego na własnej stacji paliw w przypadku 

awarii stacji paliw Zamawiającego w dniach od poniedziałku – do soboty w godzinach 

5:30 – 23:00, w formie bezgotówkowej bez żadnych kosztów dodatkowych; w takim 

przypadku wskazana Zamawiającemu stacja paliw nie może znajdować się dalej niż w 

promieniu 10 km od Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. 

z o.o. w Czarnówku. 

g) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzone przez Wykonawcę 
podczas wykonania przedmiotu zamówienia. 

h) Zamawiający dopuszcza zastosowanie marży ujemnej. 
Ilości oleju napędowego są jedynie liczbą szacowaną niezbędną do skalkulowania ceny dostawy. 

Wykonawca nie będzie miał prawa roszczenia do wynagrodzenia za niedostarczone ilości oleju 

napędowego podane w niniejszej SIWZ.  

Wszelkie koszty, w tym związane z dojazdem i przyjazdem na miejsce realizacji umowy oraz 

koszty materiałów potrzebnych do realizacji zadania ponosi we własnym zakresie 

Wykonawca, bez praw ich zwrotu od Zamawiającego. 

Umowa będzie podpisana na okres 12 miesięcy. 

Zamawiający wyznacza Pana Mielewczyka Jana jako koordynatora przy realizacji zamówienia. 

Ilość dostarczonego oleju napędowego będzie każdorazowo potwierdzana przez Zamawiającego. 

Zapłata należności będzie następowała przelewem w terminie 21 dni od daty wystawienia 

prawidłowej faktury. 

 
2. Przed złożeniem oferty i ustaleniem wartości dostaw zaleca się przeanalizowanie opisu 

przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca dokona dokładnego rozpoznania, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych 
okoliczności jakie mogą wpłynąć na wykonanie zamówienia. 

3. Wartość zamówienia winna uwzględniać wszystkie punkty OPISU PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 
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4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści SIWZ.  

 

IV. TERMIN REALIZACJI 

 1. Wymagany termin zakończenia realizacji zamówienia: 31 grudnia 2015r. 
 2. Zamawiający informuje że dostawy oleju napędowego będą odbywały się sukcesywnie wg 

potrzeb Zamawiającego.  

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie warunków art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. 2013.970 z późn. zm.) dotyczących: 
1. 
 
 
2. 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania. 
Aktualna koncesja na obrót paliwami ciekłymi. Ocena dokonana zostanie wg formuły spełnia – nie 

spełnia. 
Posiadania wiedzy i doświadczenia: 
Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie treści złożonego oświadczenia – Załącznik nr 2 

do SIWZ. Ocena dokonana zostanie wg formuły spełnia – nie spełnia.  

2 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. 
Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie treści złożonego oświadczenia – Załącznik nr 2 

do SIWZ. Ocena dokonana zostanie wg formuły spełnia – nie spełnia. 

3. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie treści złożonego oświadczenia – Załącznik nr 2 

do SIWZ. Ocena dokonana zostanie wg formuły spełnia – nie spełnia. 

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie treści złożonego oświadczenia – Załącznik nr 2 

do SIWZ. Ocena dokonana zostanie wg formuły spełnia – nie spełnia. 

  
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU 

1. Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty, 
potwierdzające że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej 
działalności lub czynności: 

 1.1. aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi 
2.  Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty, 

potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. 2013.907 z późn. zm.):  

 2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp – 

wypełniony Załącznik nr 4 do SIWZ. 

 2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 2.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
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 2.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. 

 2.5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1  

pkt. 4-8 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 

 2.6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt. 9 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składani ofert. 

 2.7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt. 10-11 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składani ofert. 

3. Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą również następujące oświadczenia i dokumenty: 
 3.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wypełniony Załącznik nr 

2 do SIWZ. 

 3.2 Ewentualne pełnomocnictwo do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. 

 3.3 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacja o tym że 

Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - wypełniony Załącznik nr 5 do SIWZ. 

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w Dziale VI pkt. 2.2. - 2.7., składa: 

 4.1. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: 

  4.1.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

  4.1.2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 

i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert; 

  4.1.3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

 4.2. zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania 

albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 

1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert 

 4.3. zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania 

albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 

1 pkt 10-11 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert 

5. 5.1. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wymienionych w pkt. 4 zastępuje 

się je dokumentem zawierającym oświadczenie, 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. 
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 5.2. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, osoby, o których mowa w Art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu 

do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca 

zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w Art. 24 ust. 1 

pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje 

się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone 

przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.  

 5.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 

przedłożonego dokumentu. 

6. 6.1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie należy 

złożyć w formie oryginału. 

 6.2. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 

zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 

wymaganym dla Wykonawcy, określonym w dziale VI pkt. 1.2., 2, 4, 5.1 i 5.2. 

7. 7.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

 7.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty 

wymienione w punktach 2, 3.3., 4, 5.1 i 5.2 każdy z Wykonawców składa indywidualnie; 

dokumenty wymienione w punkcie 1 i 3.1. składa Pełnomocnik w imieniu wszystkich 

Wykonawców. 

8. 8.1. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę. Załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu musi być 
poświadczona za zgodność z oryginałem podpisem, przez uprawnionego(-ych) 

przedstawiciela(-i) wykonawcy (podpisujących ofertę). 
 8.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 

przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 

wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio 

przez wykonawcę lub te podmioty.  

 8.3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości co do jej prawdziwości.   

 8.4. Dołączenie nie poświadczonej kopii Zamawiający traktuje jako brak danego 
dokumentu. 

9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski 

10. Dowodami o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt. 1.1, są: 
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 - poświadczenie,  

 - inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać poświadczenia 

 

VII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI, 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ OSOBA UPRAWNIONA 
DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się drogą pisemną przez 

przesłanie zapytań na adres Zamawiającego ujęty w dziale I SIWZ. Istnieje możliwość 
kierowania zapytania poprzez fax: 598612142, a także pocztą elektroniczną – e-mail 
psipo.czarnowko@gmail.com: jednak te formy korespondencji muszą być niezwłocznie 

potwierdzone pismem.  

2. Uprawnionym przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest Małgorzata Janczak – 

tel. 601 729 120 oraz Jan Mielewczyk Tel. 598612142. 

3. 3.1.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 

2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 

treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Ewentualne przedłużenie terminu składania 

ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ. 

 3.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami będzie przekazywana wszystkim Wykonawcom, 

którym przekazano SIWZ lub którzy wypełnili formularz na stronie internetowej. Treść 
zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie również umieszczona na stronie internetowej 

Zamawiającego 

4. 4.1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 4.2. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz 

zamieści na stronie internetowej.  

 4.3. Wszelkie zmiany treści, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz 

z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. 

5. Zamawiający oświadcza, że nie będzie organizował zebrania informacyjnego dla przyszłych 

Wykonawców. 

 

VIII. WADIUM  
1. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium. 

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od daty wyznaczonej 

na składanie ofert, tj. od dnia 17.11.2014 r. 
2. Oferta o krótszym terminie ważności będzie odrzucona, jako niezgodna z SIWZ. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 

o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
2. Ofertę należy przygotować pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim, na 

załączonym druku – Załączniku nr 1 do SIWZ. 
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3. Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę (-y) upoważnioną do podejmowania 

zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie takie powinno być sporządzone na piśmie w 

postaci formalnego pełnomocnictwa, załączonego do wypełnionego formularza oferty. 

4. Wraz z ofertą należy złożyć wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne 

dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 

5. Poprawki w ofercie i pozostałych dokumentach muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone 

podpisem osoby/osób podpisującej ofertę. 
6. Wszystkie strony oferty i załączników powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, 

zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty oraz zaleca się, aby były 

ponumerowane. 

7. Wykonawca winien umieścić przygotowany egzemplarz oferty wraz z załącznikami w dwóch 

kopertach: zewnętrznej i wewnętrznej. Obie koperty powinny być zaadresowane do 

Zamawiającego 

Zakład Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o. o. 
84-351 Nowa Wieś Lęborska, Czarnówko 34 

oraz być oznaczone: 

„OFERTA NA DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO W 2015ROKU” 
nie otwierać przed 17.11.2014 r., godzina 12:15 

i zawierać nazwę i adres Wykonawcy. 

 

8. Jeżeli Wykonawca nie spełni wymogów jak w dziale X pkt. 7 SIWZ, Zamawiający nie będzie 

ponosił odpowiedzialności za przedwczesne otwarcie oferty 

9. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że 

Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub o wycofaniu oferty przed 

upływem terminu do składania ofert.  

10. 10.1. Wykonawca może zastrzec w ofercie, które informacje jako stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w myśl ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą być 
ujawnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 

ustawy. 

 10.2. Wykonawca czyniąc zastrzeżenie, że pewne dokumenty nie mogą być udostępniane 

innym uczestnikom postępowania każdą stronę tego dokumentu wyraźnie oznacza. 

 

XI.  MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA I OTWARCIA OFERT 
 

1. Przygotowaną ofertę zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami niniejszej SIWZ należy składać w 

terminie do dnia 17.11.2014 r. do godziny 1200
 w sekretariacie Zakładu Zagospodarowania 

Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o. w Czarnówku 

2. Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie. 

3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
4. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 17.11.2014 r. o godz. 1215

 w Zakładzie 

Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o. Czarnówko 34, 43-351 Nowa 

Wieś Lęborska, w obecności przedstawicieli Wykonawców, którzy wyrażą chęć przybycia na 

część jawną przetargu. 

5. Przedstawiciele Wykonawców, którzy będą uczestniczyć w przetargu, wpisują się na liście 

obecności. 

6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofertach. 

8. Informacje, o których mowa w ust. 6 i 7, zostaną przekazane niezwłocznie Wykonawcom, którzy 

nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 
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9. Po odnotowaniu w protokole postępowania przetargowego danych jak w pkt. 7 kończy się część 
jawną przetargu, a Komisja powołana przez Zamawiającego do oceny ofert i wyboru 

Wykonawcy rozpoczyna część niejawną. 
10. Komisja dokona oceny ofert. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.  

11. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych 

przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo 

którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub 

którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że 

mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty 

powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz 

spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez 

Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

12. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z 

uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na 

niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie 

zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

13. Komisja zaproponuje wybór najkorzystniejszej oferty oraz przedłoży kierownikowi 

zamawiającego dokumentację przetargową do zatwierdzenia wyboru Wykonawcy. 

14. Niezwłocznie po zatwierdzeniu wyboru Wykonawcy przez kierownika zamawiającego 

Zamawiający poinformuje jednocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o:   
14.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo miejsca zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej 

wyboru, a także 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, 

14.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 

prawne, 

14.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne 

14.4. terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być 
zawarta. 

15. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o 

których mowa w pkt. 14.1., na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w 

swojej siedzibie. 

 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ 
1. Cenę oferty należy przedstawić w wartości brutto, wskazując w formularzu także wartości netto 

oraz stawkę podatku VAT. Cena ma być wyrażona w złotych zgodnie z polskim systemem 

płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, jednakże cena jednostkowa (cena 

producenta +/- marża)do czwartego miejsca po przecinku. 

2. Cena oferty zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia zgodnie z 

warunkami SIWZ oraz podatek VAT w ustawowej wysokości. 

3. Do formularza oferty należy dołączyć internetowy wydruk ceny paliwa producenta z dnia  

10.11.2014r., który będzie stanowić bazę obliczenia oferty 

4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie marży ujemnej. 

5. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia za przedmiot zamówienia w walutach obcych. 

 

XIII. OPIS KRYTERIÓW WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I 
SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie: 
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 1.1. Cena oferty                                  -                           100 % 

  1.1.1. C e n a  – przyjmuje się, że oferta z najniższa ceną otrzyma 100 pkt.  
          

    Punkty za cenę z pozostałych ofert przyjmuje się następująco: 

 

 
X = 

cena najniższa 
x 100 

 

 cena danego Wykonawcy  

2. Oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów, uważana jest za ofertę najkorzystniejszą. 
 

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 Wybrany wykonawca ma obowiązek skontaktować się z Zakładem Zagospodarowania Odpadów 

„Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o. w terminie 5 dni od momentu powiadomienia go o wyborze 

jego oferty celem ustalenia terminu i miejsca podpisania umowy, której projekt stanowi 

Załącznik nr 3 do SIWZ . 

 

XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XVI. PROJEKT UMOWY 
           Projekt umowy stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 

 

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 Uczestnikowi postępowania przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

XVIII. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających  

2. Zgodnie z art. 144 Prawa zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość 
dokonania zmian postanowień umowy zawartej w wyniku postępowania w stosunku do treści 

oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Poniższe postanowienia stanowią 
dopuszczalny katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią 
jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

Zamawiający określa następujące warunki zmiany: 
 2.1. W przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT możliwe będzie zawarcie aneksu w 

zakresie zmiany wynagrodzenia dla Wykonawcy w zakresie wynikającym ze zmiany 

stawki VAT, 
 2.2. Dopuszczalne są zmiany umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, 

które będą korzystne dla Zamawiającego, a które nie będą wykraczać poza treść oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

3. Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp: 
 3.1. zmiana nr rachunku bankowego,  
 3.2. zmiana osób przeznaczonych do realizacji przedmiotu umowy na inne spełniające 

warunki określone w SIWZ 
 3.3. zmiana danych teleadresowych 
 Zaistnienie okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie wymaga jedynie 

niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony. 

4. Zamawiający nie przewiduje realizacji zamówienia w częściach. 

5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
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6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

7. Zamawiający dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.  
8. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach 

obcych. 
9. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.  

10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

11. Zamawiający nie przewiduje wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w 

art. 29 ust. 4 ustawy.  

12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę żadnej z 

kluczowych części zamówienia 

13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

14. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

Wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w 

rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych lub w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego - jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania w tych państwach.  

15. Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie przeprowadził 

dialogu technicznego. 

 

            

          Zatwierdzam:                                                                                    
 

………..……………….                  

 

                       (podpis i data) 

 

 

 

  

Lista załączników do SIWZ:  

Załącznik nr 1 - Formularz oferty; 

Załącznik nr 2 - Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 

Załącznik nr 3 - Projekt umowy 

Załącznik nr 4 - Formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; 

Załącznik nr 5 - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej; 

 

 


