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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

I. Nazwa (Firma) i adres Zamawiającego. 

II. Tryb udzielenia zamówienia. 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

IV. Termin wykonania zamówienia. 

V. Warunki udziału w postępowaniu. 

VI. Podstawy wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.  

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunkó1. udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

VIII.  Informację o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się                        

z wykonawcami. 

IX. Termin związania ofertą. 

X. Opis sposobu przygotowania ofert. 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny. 

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

XV. Informacja dotycząca złożenia ofert częściowych. 

XVI. Informacja dotyczące złożenia ofert wariantowych. 

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy              

w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy 

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania            

o udzielenie  zamówienia.   

XIX. Adres poczty elektronicznej do korespondencji. 

XX. Informacja  o  kosztach  udziału w  postępowaniu. 

XXI. Wymagania dotyczące zagadnienia, o którym mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1 ustawy (zatrudnienie 

osób bezrobotnych, niepełnosprawnych i innych, o których mowa w ww. przepisie). 

 

Załączniki do niniejszej specyfikacji: 

1. OFERTA  WZÓR                                      -  zał. nr 1    do SIWZ. 

2. OŚWIADCZENIE                                  -  zał. nr 2a  do SIWZ. 

3. OŚWIADCZENIE                                  -  zał. nr 2b  do SIWZ 

4. FORMULARZ    CENOWY                     -  zał. nr 3    do SIWZ. 

5. PROJEKT UMOWY                                 -  zał. nr 4    do SIWZ. 

6. WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW    -  zał. nr 5    do SIWZ. 

7. OŚWIADCZENIE                                     -  zał. nr 6    do SIWZ  
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ROZDZIAŁ I 

Nazwa (Firma) i adres zamawiającego 

 

DOM  POMOCY  SPOŁECZNEJ  

58-520  JANOWICE  WIELKIE 

ul.  CHŁOPSKA  1  

Powiat: Jelenia  Góra 

Województwo: dolnośląskie 

Numer telefonu: (75) 75 15 213, (75)  75 28 118  

Numer faksu: (75) 75 28 134 

Adres strony internetowej: dpsjanowicewielkie.pl   

Adres  e-mail: dps@dpsjanowicewielkie.pl  

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku  od  700 do 1500. 
 

ROZDZIAŁ II 

Tryb udzielenia zamówienia 

 

1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego. – zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz.U. z 2015 r, poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dale Pzp. 

 

2.W celu prawidłowego złożenia oferty, Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi  

częściami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 

 

3.Wszystkie wymagane załączniki SIWZ winny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez 

wyjątku, ściśle według warunków i postanowień SIWZ. Jeżeli jakaś część dokumentów nie 

będzie dotyczyła Wykonawcy, powinien umieścić na niej adnotację „NIE DOTYCZY”. 

Wykonawcy nie mogą dokonywać merytorycznych zmian w treści załączników do SIWZ. 

 

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści SIWZ 

przed upływem składania ofert – zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy Pzp. Dokonane zmiany treści 

SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej dpsjanowicewielkie.pl. 

 

5. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 

Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 

– zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy Pzp. 

 

6.Jezeli w wyniku zmian treści SIWZ nieprowadzących do zmian treści ogłoszenia                  

o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym 

przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej – zgodnie z art. 38 ust. 6 

ustawy Pzp. 

 

7. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione                  

w przypadkach określonych w art. 93 ustawy Pzp. O fakcie unieważnienia postępowania 

Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie 

zamówienia lub złożyli oferty – podając przyczyny faktyczne i prawne. 

 

mailto:dpsjanowicewielkie@wp.pl
mailto:dps@dpsjanowicewielkie.pl
mailto:dpsjanowicewielkie@wp.pl
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8.Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych         

w art. 38 ust 1 pkt. 3, ust. 1a-1b i ust. 2 ustawy Pzp. Wykonawca może zwrócić się do 

Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany 

udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa 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. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie 

terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 

udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania 

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

zapytań – wraz z wyjaśnieniami – bez ujawniania źródła zapytania – Zamawiający zamieści 

na stronie internetowej: dpsjanowicewielkie.pl. 

 

9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu 

wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ, o który mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp. 

 

10. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie 

zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu o udzielenie  zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu               

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty wspólnej winno być 

dołączone – podpisane  prze z prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – 

pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika Wykonawców. 

Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

W razie wyboru oferty Wykonawców wnoszących ją wspólnie, Zamawiający zażąda przed 

zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawienia umowy regulującej 

współpracę Wykonawców. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki 

określone w pkt. 1 i pkt. 2 Działu V niniejszej SIWZ, musi spełniać co najmniej jeden 

Wykonawca samodzielnie lub wszyscy Wykonawcy łącznie. 

 

ROZDZIAŁ III 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia są  sukcesywne dostawy pelletu drzewnego wraz z transportem         

i rozładunkiem  do   silosów,   przy    kotłowni   w  Domu   Pomocy    Społecznej                    

w    Janowicach  Wielkich ul. Chłopska 1, w  okresie  od  lipca  2017 r  do  czerwca  2018 r ,  

w  ilości około 240  ton w całym okresie obowiązywania umowy.  

  

Wykonawca będzie dostarczał pellet będący przedmiotem zamówienia sukcesywnie, zgodnie 

ze składanym przez zamawiającego telefonicznym lub za pomocą faxu zapotrzebowaniem. 

Dostawy muszą być dokonywane przy użyciu samochodu autocysterny przystosowanej do 

transportu pelletu, z rozładunkiem do magazynu (silosu) za pomocą złącza pneumatycznego. 

Wlot na pellet zainstalowany jest  na wysokości około 2  m. Wielkość jednorazowej dostawy 

maksymalnie 24 tony. 

Dostarczany pellet będzie bardzo dobrej (wymaganej przez Zamawiającego) jakości. 

Surowiec: drewno z drzew iglastych lub liściastych lub stanowiący mieszankę drzew 

iglastych i liściastych, bez domieszki innych substancji jak np. kleje, lepiszcze czy 

mailto:dpsjanowicewielkie@wp.pl
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utwardzacze, w formie walców o średnicy od 6 do 8 mm i długości do kilku centymetrów        

o parametrach nie gorszych niż: 

- Rodzaj paliwa pellet z drewna  

- Wartość opałowa nie mniejsza niż 18 [MJ/kg] 

- Gęstość średnia 600 [kg/m3] 

- Temperatura zapłonu >200 [°C] 

- Wilgotność <10 % 

- Zawartość popiołu <1,5% 

- Zawartość siarki < 0,08% 

- Zawartość chlorków < 0,039 
 

Dostarczany pellet musi posiadać normę jakościową  DIN lub DINplus, na potwierdzenie 

tego Wykonawca przedłoży  certyfikat (w języku polskim), który należy dołączyć do złożonej 

oferty.  Dokument należy złożyć w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z 

oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

W przypadku zastrzeżeń zgłoszonych przez zamawiającego w zakresie wymaganych 

parametrów, wykonawca musi wykazać, że pellet posiada właśnie takie parametry.                   

W przypadku gdy pellet okaże się niewłaściwej jakości, wykonawca na swój koszt opróżni 

silos z pelletu nieodpowiadającego wymaganiom i dostarczy nowy pellet o parametrach 

zgodnych z normą DIN lub DIN plus. 

Przyjęcie pelletu odbywać się będzie przy udziale przedstawiciela Wykonawcy                             

i Zmawiającego, na podstawie dokumentu dostawy podpisanego przez obie strony.  

Dostawy odbywać się będą po każdorazowym zamówieniu (telefonicznym lub za pomocą 

faxu) przez Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż trzy dni od dnia zamówienia 

(zgłoszenia) w ilości i terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

W przypadku złożenia zamówienia w przeddzień dnia ustawowo wolnego od pracy za 

ostateczny termin dostawy uznaje się trzeci roboczy dzień po dniu ustawowo wolnym od 

pracy.  

Cena za transport i rozładunek oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem dostawy pelletu 

wchodzą w cenę oferowanego pelletu. Cena ustalona na podstawie złożonej oferty, wpisana    

w umowie obowiązywać będzie przez cały okres trwania umowy tj.: od lipca 2017 r do 30 

czerwca 2018 r. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonego pelletu i za ewentualne 

szkody zamawiającego wynikłe z tego tytułu. Pellet niespełniający wymaganych parametrów 

wykonawca odbierze od zamawiającego na swój koszt oraz dostarczy zamiennie inny 

spełniający parametry w ciągu 48 godzin od stwierdzenia wady pelletu. Udowodnienie 

jakości dostarczonej partii pelletu spoczywa na Wykonawcy. 

W razie nieodebrania przez Wykonawcę wadliwej partii pelletu w ustalonym czasie 48 

godzin, zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kary umownej w wysokości 1% 

wartości brutto złożonej oferty za każdy dzień pozostawania w zwłoce przez dostawcę. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia za wadliwą 

dostawę do czasu dostarczenia towaru o prawidłowych parametrach. 

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  

09.11.14.00-4 Paliwa drzewne. 

 
 

ROZDZIAŁ IV 

Termin wykonania zamówienia 

 

Wymagany termin wykonania zamówienia do dnia 30.06.2018 r 
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ROZDZIAŁ V  

Warunki udziału w postępowaniu  
 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

 

1.nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 

ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 

 

2.spełniają warunki udziału w postępowanie dotycząc: 

 

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 

- sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 

- zdolności technicznej lub zawodowej: 

Warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że nie wcześniej, niż w okresie 

ostatnich 5 lat  przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej dwie roczne dostawy 

pelletu nie mniejsze jak 200 ton. (Do wykazanych dostaw należy dołączyć referencje.) 

 

Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, tj. spełnienie warunków, o których mowa w ar. 22 ust 1b ustawy Pzp oraz 

wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania z uwagi na wystąpienie 

okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, zostanie dokonana 

zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w wymaganych 

oświadczeniach i dokumentach, o których mowa w Dziale VII niniejszej SIWZ. 

Oświadczenia i dokumenty oceniane będą pod względem ich aktualności i treści. 

 

ROZDZIAŁ VI  

Podstawy wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp 

 

Zamawiający przewiduje wykluczenie z przedmiotowego postępowania Wykonawcę na 

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, tj. Wykonawcę, 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.1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1574 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.). 
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ROZDZIAŁ VII  

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

 

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania 

braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy wraz z ofertą  (wypełnionym Formularzem 

ofertowym) – Załącznik nr 1 do SIWZ – składają następujące oświadczenia                       

i dokumenty: 

 

1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie z art. 25a ustawy Pzp w zakresie 

dotyczącym niepodlegania wykluczeniu z postępowania – Załącznik nr 2a do SIWZ 

(informacje zawarte w oświadczeniu stanowić będą wstępne potwierdzenie, że Wykonawca  

nie podlega wykluczeniu z postępowania). 

 

2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie z art. 25a ustawy Pzp w zakresie 

dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2b do SIWZ, 

(informacje zawarte e oświadczeniu stanowić będą wstępne potwierdzenie, że Wykonawca 

spełnia warunki udziału w postępowaniu). 

 

3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – o ile ofertę składa pełnomocnik.           

W takim przypadku pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kserokopia potwierdzona 

notarialnie. 

 

4) Jeżeli Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału                      

w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, z którego 

musi jednoznacznie wynikać w szczególności: 

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego,. 

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się 

na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach 

w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1 i 2 niniejszego Działu (Załączniki 2a i 2b do 

SIWZ).  

  

5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum), każdy 

z tych Wykonawców (członków konsorcjum) odrębnie składa oświadczenia na podstawie art. 

25a ust. 1 ustawy Pzp, o których mowa w pkt 1 i 2  niniejszego Działu – Załączniki Nr 2a i 2b 

do SIWZ. Jednocześnie Wykonawcy składają wraz z ofertą podpisane przez prawnie 

upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów pełnomocnictwo/upoważnienie do 

pełnienia funkcji pełnomocnika Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu          

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie  

zamówienia publicznego. 

 

6) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r poz. 184 z późn. zm.) – 
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Załącznik nr 6 do SIWZ. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w terminie 3 dni od 

dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa 

w art. 86 ust 5 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

Wykonawca wraz z oświadczeniem może złożyć dowody potwierdzające, że powiązania         

z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

  

 7). 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 1 niniejszego Działu (Załącznik nr 2a do SIWZ). 

 

8)  Wypełniony  i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ. 

 

9)  Wypełnioną i podpisaną kalkulację cenową - załącznik nr 3 do SIWZ. 

 

10) Zaakceptowaną lub niezaakceptowaną  umowę (projekt) – załącznik nr 4 do SIWZ. 

 

11) Wypełnione i podpisane oświadczenie p przynależności lub braku przynależności do 

grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i 

konsumentów – Załącznik nr 6 do SIWZ. 

 

12) Wypełniony i podpisany wykaz wykonanych dostaw pelletu drzewnego -załącznik nr 5 do 

SIWZ. 

 

13) Certyfikat oferowanego pelletu w języku polskim. 

 

Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego.  
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych 

na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

 

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu – odpis 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.  

Dodatkowo Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentu, o którym mowa 

powyżej tj. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji: 

 

- w odniesieniu do podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp (o ile Wykonawca polega na zdolnościach lub 

sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp),  

- dotyczącego podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca 

polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp (o ile Wykonawca zamierza powierzyć 

wykonanie części zamówienia podwykonawcy). 
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Wykonawcy  mogą  wspólnie  ubiegać  się  o  udział  w  postępowaniu.  W  takim  przypadku  

powinni  spełnić  następujące  warunki: 

- oferta  musi  być  podpisana  w  taki  sposób,  by  prawnie  zobowiązywała  wszystkie  

strony występujące  wspólnie; tzn. podpisana przez pełnomocnika ustanowionego przez 

wszystkich wspólnie ubiegających się wykonawców. 

- ponadto, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do 

oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców 

biorących udział w niniejszym postępowaniu, określające jego zakres (art. 23 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych – w formie oryginału podpisanego przez wszystkich wykonawców  

biorących udział w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

 

ROZDZIAŁ VIII 

Informacje o sposobie  porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami  

oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 

do porozumiewania się z wykonawcami 

 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazywać 

będą pisemnie,  faksem lub meilem. 

Na żądanie każdej ze stron fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 

informacji przekazywanych faksem lub meilem, należy  niezwłocznie potwierdzić. 

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawiający 

domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na nr faksu lub adres elektroniczny 

podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się              

z jego treścią.  

   

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować  

w języku polskim do zamawiającego: 

- faksem – na nr 75 7528134, 

- meilem na adres  dps@dpsjanowocewielkie.pl  

- w formie pisemnej na adres: 

                                                  

                     Dom Pomocy  Społecznej 

                     ul. Chłopska 1 

                     58-520  Janowice  Wielkie 

lub dostarczyć osobiście do siedziby  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Janowicach  Wielkich  

ul. Chłopska 1, do  sekretariatu. 

 

Zamawiający może zmodyfikować SIWZ przed upływem terminu składania ofert. 

Dokonane modyfikacje zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej, 

dpsjanowicewielkie.pl, w zakładce przetargi, postępowanie ZP 1/2017. 

  

Ze strony zamawiającego osobą upoważnioną do porozumiewania się z Oferentami jest: 

Pani Grażyna Krawiec – tel.  75 7528 118, fax. 75 7528134. 
 

ROZDZIAŁ IX 

Termin związania ofertą 
Zgodnie z art. 85 ust 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca pozostaje 

związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert.  

mailto:dps@dpsjanowocewielkie.pl
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ROZDZIAŁ X 

Opis sposobu przygotowania ofert 

 

1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ zawartej w Rozdziale VI. 

2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorami druków załączonych do SIWZ : 

- Formularz oferty wykonawcy – zał. nr 1 do SIWZ, 

 - Oświadczenia – zał. nr 2a i 2b do SIWZ, 

 - Kalkulacja cenowa  – zał. nr 3 do SIWZ 

         -  Projekt  umowy  -  zał. nr 4 do SIWZ 

         -  Wykaz wykonanych dostaw pelletu - zał. nr 5 do SIW 

         - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 

 

3. Do  oferty należy  dołączyć  aktualny  Certyfikat  oferowanego  pelletu posiadającego 

normę jakościową DIN lub DINplus. 

4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie 

pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci  elektronicznej. 

5. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język 

polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem, na język polski. W razie 

wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

6. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez osobę(y)  

uprawnioną(e) do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem 

rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi. 

7. W przypadku, gdy oferta zostanie podpisana przez pełnomocnika, musi zawierać 

dokument pełnomocnictwa, z którego będzie wynikało umocowanie pełnomocnictwa 

do podpisania  i złożenia oferty, wystawione przez osoby uprawnione do 

reprezentowania podmiotu. 

8. Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł zmiany muszą być 

czytelne oraz muszą być opatrzone podpisem  (lub parafką) osoby podpisującej ofertę. 

9. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. Złożenie większej liczby ofert, oferty zawierającej 

rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich 

ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

10. Dla zapewnienia integralności i nienaruszenia oferty zaleca się parafowanie każdej 

strony oferty przez osobę podpisującą ofertę, zszycie i ponumerowanie w sposób 

ciągły wszystkich stron oferty oraz sporządzenie spisu treści. 

11. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, trwale zamkniętym opakowaniu                 

(np. w kopercie) w siedzibie zamawiającego. 

 Na opakowaniu oferty należy umieścić nazwę i adres Oferenta oraz napis:  

 
                                                  DOM  POMOCY  SPOŁECZNEJ 

58-520  JANOWICE  WIELKIE 

UL.  CHŁOPSKA  1 

 „OFERTA NA SUKCESYWNE  DOSTAWY  PELLETU”  

(SPRAWA NR: ZP 1/2017) 

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 17.07.2017 r. GODZ. 9.30 

 

           W  przypadku  braku  tej  informacji  zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za 

           zdarzenie wynikłe z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym 

           terminem otwarcia. 

12.Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się  

     z postępowania  poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad 
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     jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. 

     Złożona oferta, której dotyczy anulowanie „WYCOFANIE” nie będzie odczytywana. 

14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 

ROZDZIAŁ XI 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

1. Miejsce składania ofert: 
                           

DOM  POMOCY  SPOŁECZNEJ, 58-520  JANOWICE  WIELKIE ul. CHŁOPSKA  1. 

2. Termin składania ofert upływa w dniu 17.07.2017r. o godz. 900  (za termin złożenia 

oferty przyjmuje się dzień i godzinę zarejestrowania w SEKRETARIACIE  Domu  

Pomocy  Społecznej  w  Janowicach  Wielkich  ul.  Chłopska  1.  

Dla ofert wysłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby 

zamawiającego  jak  wyżej. 

Oferty, które wpłyną do sekretariatu  zamawiającego po wyznaczonym terminie do 

składania ofert, zostaną niezwłocznie zarejestrowane i pozostaną w dokumentacji 

zamawiającego. 

3. Miejsce otwarcia ofert: 

   Dom  Pomocy  Społecznej  

   58-520  Janowice  Wielkie 

   Ul.  Chłopska  1 

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.07.2017 r. o godz. 930 

5. Otwarcie ofert jest jawne.   

 
ROZDZIAŁ XII 

Opis sposobu obliczenia ceny 

 

1. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia. 

2. Cena zaproponowana przez wykonawcę obowiązywać będzie przez cały czas trwania 

umowy. 

3. W oferowanej  cenie  należy  uwzględnić  wszystkie koszty w tym  koszty  dostawy,  

dokumentacji,  ubezpieczenia z uwzględnieniem  wszystkich  opłat,  także  podatku  

od  towarów  i  usług,  udzielonych  rabatów,  promocji  czy  innych  obniżek  cen  

związanych  z  zakupem  hurtowym,  niezbędnych  do  wykonania  przedmiotu  

zamówienia  oraz  marż  czy  upustów  udzielonych  przez  oferenta.  

4. W zał. nr 3 do SIWZ musi być wyceniona  oferta  z podaniem ceny 1 tony pelletu 

netto, wartości netto, stawki podatku VAT od towarów i usług oraz  wartości  brutto, 

w polskich złotych (PLN).  

5. Wartość pozycji wiersza „RAZEM” stanowiącą wartość oferty należy wpisać 

jednocześnie w odpowiednim miejscu formularza ofertowego, stanowiącego zał.        

nr 1 do SIWZ.   

6. Wartość określona w formularzu cenowym oraz ostateczna cena oferty musi być 

liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w polskich złotych (PLN), 

zgodnie z zasadą określoną w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 

2011 r, w sprawie zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur (Dz.U. z 2011r., nr 68, 

poz. 360) końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe 

zaokrągla się do 1 grosza. 

7. Stawkę podatku VAT  należy określić wg obowiązujących przepisów i stanu 

faktycznego na dzień otwarcia oferty. 
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8. Upusty oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych. 

9. Do porównania ofert brana będzie pod uwagę wartość całkowita  oferty, brutto            

w PLN. 

10. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym 

terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość 

ceny. 

11. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 

12. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą  będą prowadzone w PLN.  
 

ROZDZIAŁ XIII 

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w SIWZ. 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie stosował następujące kryteria  

oceny  ofert: 

 
1) 

cena całkowita brutto  – waga 60 % = 60 pkt 
 

Ceny brutto podane w ofertach zostaną przeliczone na punkty według następującego wzoru: 

 

                    Najniższa cena ofertowa brutto 

   Cena =  --------------------------------------------   x 60 pkt 

          Cena badanej oferty brutto 

 

gdzie:  

cena całkowita brutto = 60% = 60pkt - punktowe znaczenie kryterium 

  

Maksymalna ilość punktów w tym kryterium może wynieść 60 pkt. 
 

2) 

Termin dostawy od przekazania zamówienia -  waga  30 % = 30 pkt 

(nie wlicza się dnia złożenia zamówienia) 

 

Od dnia zamówienia do          2 dni  30 pkt 

Od dnia zamówienia               3 dni  20 pkt 

Od dnia zamówienia               4 dni  10 pkt 

Od dnia zamówienia powyżej 4 dni    0 pkt  

 

Maksymalna ilość w tym kryterium może wynieść 30 pkt. 
 

3) 

Akceptacja projektu  umowy -  waga 10 % = 10  pkt 

 

Projekt umowy zaakceptowany        10 pkt 

Projekt  umowy niezaakceptowany    0 pkt 

 

Maksymalna ilość punktów w tym kryterium może wynieść 10 pkt. 
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O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa liczba uzyskanych punktów. Pod 

uwagę będą brane liczby zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

 

 

ROZDZIAŁ XIV 

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą 

ofertę. 

2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta będzie w terminie 

wskazanym przez zamawiającego, nie później jednak niż przed upływem 

terminu związania ofertą.  

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający wybiera ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich 

ponownej oceny. 

4. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy musi być tożsamy ze 

zobowiązaniem zawartym w złożonej przez niego ofercie. 

5. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wykonawcę 

telefonicznie lub odrębnym pismem. 
 

 

                                           ROZDZIAŁ XV 

Informacja dotycząca możliwości złożenia ofert częściowych. 
 

      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania  ofert częściowych.    

 

ROZDZIAŁ XVI 

Informacja dotycząca złożenia ofert wariantowych. 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

ROZDZIAŁ XVII 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy 
 

Istotne dla stron postanowienia zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącej zał. nr 4 do 

SIWZ. 

Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej 

specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 

 

ROZDZIAŁ XVIII 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia 

 

Podmiotom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 

uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługuje prawo  

skorzystania ze środków ochrony prawnej, zgodnie z przepisami zawartymi w dziale VI 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych – „Środki ochrony prawnej”. 
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ROZDZIAŁ  XIX 

Adres  poczty  elektronicznej  do korespondencji 
 

Adres  e-meil DPS: dps@dpsjanowicewielkie.pl 
 

ROZDZIAŁ XX 

Informacja o kosztach udziału w postępowaniu 
 

Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 

ROZDZIAŁ XXI 

Wymagania dotyczące zagadnienia,  o  którym  mowa  w  art. 29 ust. 4 pkt. 1  ustawy  

(zatrudnienie  osób  bezrobotnych,  niepełnosprawnych  i  innych,  o  których  mowa      

w  w/w  przepisie) 

 

Zamawiający  nie  stawia  wymagań  w  tym  zakresie. 

 
 


