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numer sprawy : MZŻ.T.262.3.2014  
 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 
Podstawa prawna : ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473) 
 
I. Zamawiający :  
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91- 063 Łódź, ul. Zachodnia 55a, faks : 42 632-23-61; tel. 42 632-24-08; 42 639-98-27; 
www.bip.mzz.lodz.pl 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej 207 000 EURO. 
Nomenklatura jest określona według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) nazwami: 
- 09135100-5 - olej opałowy 
 
III.   Opis przedmiotu zamówienia   
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 15 000 litrów do  kotłowni olejowej  

w budynku żłobka nr 8 w Łodzi przy ul. Starorudzkiej nr 5/7. 
2. Dostawa 15 000 litrów oleju opałowego będzie podzielona na sukcesywne dostawy w ilości około 3 000 litrów 

każda (według potrzeb Zamawiającego). 
3. O terminach kolejnych dostaw oleju oraz ilości Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego na 3 dni 

przed planowaną dostawą. 
4. Pojemność 2 zbiorników na olej opałowy wynosi 3 000 litrów. 
5. Olej opałowy lekki w zakresie parametrów powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-C96024: 2011. 
6. Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej. Termin wizji lokalnej wymaga wcześniejszego uzgodnienia  

z Zamawiającym. 
7. Wykonawca w momencie zakończenia każdej dostawy przekaże Zamawiającemu: 
         - próbkę oleju pobraną w trakcie wlewania oleju do zbiorników, 
         - orzeczenie laboratoryjne dla każdej dostawy odrębne.  
 
IV.  Termin wykonania zamówienia. 
Zamówienie należy zrealizować w okresie : od momentu podpisania umowy do 31 maja 2014 roku. 
 
V.   Warunki udziału w postępowaniu i sposób dokonywania oceny ich spełniania.  
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych (Pzp) dotyczące : 

1.1. posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek ich posiadania, 
1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 
1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania    zamówienia, 
1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia. 

2. Od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest w celu potwierdzenia spełnienia wyżej 
wymienionych warunków złożenie dokumentów wymienionych w pkt. VI niniejszej specyfikacji.      

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria :      
3.1 posiadania uprawnień do wykonywania działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia,  
3.2 niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Pzp, 

4. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych 
w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.  

5. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy, a jego oferta zostanie 
uznana za odrzuconą.  

6. Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 
     Załącznikami do oferty stanowiącymi jej integralną część są: 
1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 
2. Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 
3. Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 3 : 

3.1. o braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia na postawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy 
Pzp, które może być potwierdzone dodatkowo kserokopią aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika 
Urzędu Skarbowego oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków, składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzeniem, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
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składania ofert tj. po dniu  07.11.2013r. 
3.2.  o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymagane na podstawie art. 44 ustawy Pzp  – złożone w 

formie oryginału i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy; 
4. Kserokopia aktualnego odpisu 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, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert , tj. 07.08.2013r, 

5. Aktualna koncesja/zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży paliw – złożona w 
formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę  uprawnioną do 
reprezentowania Wykonawcy. 

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast 
dokumentów, o których mowa w pkt. 3  składa dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania odpowiednio do zapisów § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane (Dz.U. 2013 poz. 231). 
Dokumenty podmiotów zagranicznych: 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada 
dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 
6.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert, 

6.2.  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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert,  

6.3.  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert. 

6.4. Dokumenty wskazane należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez 
Wykonawcę. 

 
VII.  Sposób porozumiewania się oraz osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami. 
1. Postępowanie jest prowadzone w formie pisemnej, z zastrzeżeniem wyjątku określonego w pkt. 2 
2. W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać faksem. Każda ze stron  na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza 
fakt ich otrzymania. 

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do Zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z 
wyjaśnieniami Zamawiający udzieli Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, 
bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej. 

4. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści 
ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający 
przedłuża termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano siwz oraz zamieszcza tę 
informację na stronie internetowej.  

5. Nie przewiduje się zorganizowania zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust.3 Pzp. 
6. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest :Roman Ryżlak  - starszy inspektor ds. techniczno   

– ekonom., w godz. 8-15, tel. 42 632-23-61 wew. 32, 42 632-24-08 wew. 32 ;  42 639-98-27 wew. 32, fax 632-
23-61. 

 
VIII.  Zamawiający odstępuje od pobrania wadium. 
 
IX.     Termin związania ofertą 
Termin związania Wykonawcy złożoną ofertą ustala się na 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 
08.03.2014r. 
 
X.      Przygotowanie oferty 
1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym i cenowym, stanowiące załącznik nr 1 i 2  do  siwz. 
2. Załącznikami do oferty są oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt VI siwz. 
3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres : Miejski Zespół  Żłobków w Łodzi, 91- 063 

Łódź, ul. Zachodnia 55a z dopiskiem: ”Oferta na dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości do 15 000 l do kotłowni 
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olejowej w budynku żłobka nr 8 w Łodzi przy ul. Starorudzkiej 5/7”. Na kopercie należy podać nazwę  (firmę), adres 
składającego ofertę. 

4. Wszystkie dokumenty wymienione w pkt VI siwz mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii 
potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę. 

5. Oferta powinna być sporządzona pisemnie w języku polskim. 
6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
7. Załączniki przekazane Wykonawcy do wypełnienia powinny być wypełnione ściśle wg warunków i postanowień 

zawartych w siwz bez dokonywania w nich zmian. 
8. Wszystkie strony oferty (w tym strony wszystkich załączników) powinny być podpisane  przez Wykonawcę lub 

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca poprawiał dokonane 
przez siebie błędne zapisy muszą być parafowane przez osobę  podpisującą ofertę. Upoważnienie do podpisania 
oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 
Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników były ponumerowane, a 
oferta wraz z wszystkimi załącznikami trwale spięta. 

9. Wykonawca może zastrzec na piśmie nie później niż w terminie składania ofert, które informacje nie mogą być 
udostępniane innym uczestnikom postępowania jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 
86 ust.4 ustawy Pzp. W przypadku braku takiego zastrzeżenia oferta z załącznikami jest jawna.  

10. Wykonawca wskazuje w ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy 
(informacja pkt 3 formularza ofertowego załącznik nr 1). 

11. Oferta powinna być złożona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin składania ofert. 
12. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana i zostanie niezwłocznie zwrócona bez otwierania.  
13. Wykonawca może przed terminem składania ofert wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu w oznaczonej 
jak w pkt.3 kopercie z dodatkowym napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE” przed terminem składania ofert. 

14. Wykonawca nie może wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert. 
15. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
16. Wykonawcy występujący wspólnie wskazują w ofercie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia i podpisania umowy. W przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie, 
Wykonawcy ci przed podpisaniem umowy przedstawiają umowę regulującą ich współpracę. 

17. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 
umowy. 

18. Każdy z Wykonawców oddzielnie przedstawia dokumenty wymienione w pkt. VI. 
 
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi, ul. Zachodnia 55a, pokój nr 11  nie 

później niż do dnia 07 lutego 2014 r. do godz.10  
2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 07 lutego 2014 r. o godz.10 15  w pokoju nr 11 Miejskiego 

Zespołu Żłobków w Łodzi adres jw. 
3. Otwarcie ofert jest jawne. 
4. Przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
5. Po otwarciu ofert podaje się, nazwę (firmy) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a 

także informacje dotyczące ceny ofertowej brutto, terminu wykonania zamówienia  i okresu gwarancji zawartych w 
ofercie. 

6. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta spełnia warunki Pzp, siwz i zostanie uznana za 
najkorzystniejszą. 

 
XII.    Obliczanie ceny oferty. 
Cena zamówienia powinna być obliczona w następujący sposób : 
1. wartość zamówienia Wykonawca poda poprzez wypełnienie formularza cenowego -załącznik nr 2, 
2. obliczoną wartość netto ogółem plus kwotę podatku VAT oraz wartość brutto ogółem. Wykonawca wpisze do 

formularza ofertowego jako cenę zamówienia. Cenę zamówienia należy wyrazić cyfrowo i słownie, 
3. oferowane ceny jednostkowe nie będą ulegały zwiększeniu w okresie obowiązywania umowy, 
4. wszystkie wartości określone w formularzu oferty i formularzu cenowym winny być wyrażone w PLN, 
5. wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w PLN. Zamawiający nie dopuszcza 

rozliczeń w walutach obcych, 
6. w cenie oferty Wykonawca ujmie wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. 
 
XIII.   Kryteria oceny ofert.   
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych 

ofert. 
2. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste pomyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z 

uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek, inne  omyłki polegające na niezgodności 
oferty ze siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty zgodnie z art. 87 ust 2  ustawy  Pzp niezwłocznie 
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
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3. Zamawiający zbada czy oferty Wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania zgodnie z wymogami 
siwz nie podlegają odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 ustawy Pzp. 

4. Zamawiający przy wyborze oferty przyjmie kryterium najniższej ceny obliczając punktację wg wzoru :            
 
    cena minimalna 
                                                                           x 100 punktów 
                                            cena badana 
 
XIV. Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
1. Po wyborze oferty Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawców którzy złożyli oferty  o : 
    1.1   wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem jej wyboru, 
    1.2   Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone , 
    1.3.  Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, 
    1.4   Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z cenami ofert. 
    1.5   Terminie po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta. 
2.  Powyższe informacje Zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Miejskiego Zespołu 
Żłobków w Łodzi. 
 
XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
Zamawiający odstępuje od pobrania zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
XVI.    Umowa o wykonanie zamówienia. 
1. Zamawiający będzie wymagał zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy -załącznik nr 4 do 

siwz. 
2. Umowa zostanie zawarta  w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w pkt. VII 2, albo 10 dni – 
jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów o których mowa 
w pkt 2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać 
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą 
przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Pzp.  

 
XVII.    Środki ochrony prawnej. 
1.  Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności: 

1.1 wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę, 
1.2 opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
1.3 wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
1.4 odrzucenia oferty odwołującego. 

2. Odwołanie wnosi się na zasadach wskazanych w dziale VI art. 180 – 198 ustawy Pzp. 
3. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. 
 
XVIII.    Postanowienia dodatkowe. 
1.   Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
2.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 
r. Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego. 
 
XIX.   Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy z załącznikami 
Załącznik Nr  2 -  Formularz cenowy 
Załącznik Nr  3–  Oświadczenie Wykonawcy  
Załącznik Nr 4-  Wzór umowy  
 
 
 
Łódź, dnia  29 stycznia  2014 roku 


