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I. Tryb udzielenia zamówienia 

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015,  poz. 2164 z późn. zm.) oraz wydane na 

podstawie niniejszej ustawy, rozporządzenia wykonawcze dotyczące przedmiotowego zamówienia 

publicznego, a zwłaszcza: 

1) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r. 

poz.1126) 

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie średniego kursu 

złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2015r. poz. 2254) 

3)  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie kwot wartości 

zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi 

Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015r. poz.2263). 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 

progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp , tj. 209.000,00 euro dla dostaw. 

II. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:  

Szkoła Podstawowa w Marcinowicach 

Ul. Kolejowa 18A    58-124 Marcinowice 

Tel.  (74)  8585597  fax (74) 8585085        e-mail: l_marzena@o2.pl    

Godziny urzędowania:  7.00 – 14.00 

III. Opis przedmiotu  zamówienia 

1. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV - 09.13.51.00-5 – olej opałowy. 

2. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w ilości szacunkowej  

150.000 litrów do celów grzewczych  do kotłowni  olejowej w budynku Szkoły Podstawowej w 

Marcinowicach ul. Kolejowa 18  58-124 Marcinowice. 

3. Ilość oleju opałowego objętego postępowaniem odnosi się do rzeczywistych warunków 
tankowania do zbiorników Zamawiającego, może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w stosunku do 
wielkości całego zamówienia ze względu na aktualne potrzeby. Ewentualne zmiany mogą uzależnione 
w szczególności od warunków atmosferycznych panujących w sezonie grzewczym w okresie 
obowiązywania umowy. W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu umowy, 
Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego. 

4. Dostawy będą odbywać się sukcesywnie, z częstotliwością wynikającą z bieżących potrzeb po 
każdorazowym zgłoszeniu przez przedstawiciela Zamawiającego (telefonicznie, e-mailem lub  faxem), 
zapotrzebowania na dostawę oleju opałowego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport oleju środkami transportu do tego 
przystosowanymi tj. autocysterną wyposażoną w legalizowany przepływomierz i pompę ssąco-



tłoczącą. Olej opałowy lekki należy dostarczać z zachowaniem wszystkich obowiązujących przepisów 
regulujących przewóz materiałów niebezpiecznych.  

6.  Wykonawca realizuje dostawy na własny koszt i ryzyko do momentu napełnienia zbiornika na olej i 
odebrania przez Zamawiającego partii oleju opałowego poprzez potwierdzenie na dokumencie 
przewozowym. 

7. Rozliczenie każdorazowej dostawy odbywać się będzie w oparciu o ilości rzeczywiście 
dostarczonego oleju (według wskazania przepływomierza w temperaturze rzeczywistej). Wielkość 
dostarczanego oleju opałowego nie będzie podlegać przeliczeniu na warunki referencyjne tj. 
objętości oleju opałowego w temperaturze 15 stopni C. 

8. Oferowany olej opałowy musi spełniać wymagania określone Polską Normą PN-C-96024:2011, oraz 
rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4.01.2007r. w sprawie wymagań jakościowych 
dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą 
stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2007 r. nr 4, poz. 30). 

Jakość oleju 

1) Minimalne warunki (zgodnie z Polską Normą PN-C-96024:2011) jakim musi odpowiadać 
dostarczany olej opałowy: 

- gęstość:  w  15°C  max 0,860 kg/l  
- wartość opałowa nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg 
- zawartość siarki nie więcej niż 0,1%(m/m) 
- temperatura zapłonu powyżej 55  stopni C 
- zawartość wody max. 200mg/kg 
 
2) Przy każdej dostawie Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwo jakości lub równoważny 
dokument przedstawiający parametry dostarczanego oleju, wystawione przez producenta lub 
jednostkę upoważnioną do wykonywania badań (np. akredytowane laboratorium producenta). 
 
3) Podczas każdej dostawy – Zamawiający ma prawo żądać okazania aktualnego świadectwa 
legalizacji urządzenia pomiarowego autocysterny o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika 
zainstalowanego na pojeździe dostawczym.  

4) Przy każdej dostawie Zamawiający zastrzega sobie prawo pobrania z autocysterny Wykonawcy, w 
obecności osoby, która dostarczyła produkt, próbki oleju opałowego i skierowanie jej do badania do 
wybranego przez siebie laboratorium. 

5) W przypadku dostarczenia oleju opałowego bez dokumentu, o którym mowa w pkt 2 i 3, lub 
towaru niezgodnego z obowiązującą normą lub złożoną ofertą, Zamawiającemu przysługiwać będzie 
prawo do odmowy przyjęcia towaru. Ewentualne szkody powstałe z tego tytułu pokryje Wykonawca 
zamówienia. 

Opis miejsca dostawy: 

1) Olej należy dostarczyć do kotłowni mieszczącej się w budynku  Szkoły Podstawowej w 

Marcinowicach ul. Kolejowa 18  58-124 Marcinowice w godz. 7.00 do 14.00. 



2)  W kotłowni znajdują się 5 pojemniki o pojemności 3000 litrów każdy, łącznie możliwa jest 
jednorazowa  dostawa  do  11 000 litrów oleju. 

Wymagania organizacyjne 

Wykonawca musi posiadać niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia potencjał techniczny, 
ekonomiczny, finansowy a także powinien posiadać niezbędne doświadczenie do wykonania 
przedmiotu zamówienia. 
 

Wymagania dotyczące gwarancji 

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, że dostarczony olej opałowy spełnia wymagane 
normy jakościowe. 

Pozostałe postanowienia SIWZ 

1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości  składania ofert częściowych.  
2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości  składania ofert wariantowych. 
3) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
4) Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 
5) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
6) Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 
7) Zamawiający nie przewiduje wymagań  określonych w art.29 ust.4 Pzp 
8) Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych.  
9) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
 Podwykonawstwo: 

Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania przez Wykonawcę części zamówienia 

innemu podmiotowi (podwykonawcy). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wskazać w 

formularzu oferty tą część zamówienia oraz nazwę firmy, której wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom. Brak takiej informacji w ofercie oznacza, że Wykonawca nie będzie korzystał z 

podwykonawstwa przy realizacji zamówienia. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego 

podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego 

podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalania wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.  

IV. Termin  wykonania  zamówienia 

Zamówienie realizowane będzie w terminie:  od dnia podpisania umowy do dnia  31.10.2019r. 

Dostawy odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 14.00. 

 
V. Warunki udziału w postępowaniu  

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 



a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej –  

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca  posiada koncesję, zezwolenie, licencję lub dokument  

potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, 

prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania. 

b) sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku - oświadczenie 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 

c) zdolności technicznej lub zawodowej 

Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku - oświadczenie 
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu dokonywana 

będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz 

dokumenty na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

W niniejszym postępowaniu Zamawiający dokona oceny ofert i zbada czy wykonawca, którego oferta 
została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. Jeżeli wykonawca ten będzie się uchylał od zawarcia umowy Zamawiający zbada czy 
wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 24aa ust.1 ustawy PZP) - procedura 
odwrócona.  

 Określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane środki dowodowe 
mają na celu ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. 
Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu    podlegać będą 
wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są oni 
wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu wspólnie. 

VI. Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu 

Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5. 1 ustawy PZP. 

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Zamawiający może wykluczyć 
Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

1) jest niezgodna z ustawą, 

2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, 

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 



4) jest ofertą, która zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, 

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu, 

7) wykonawca w terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, 

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 

9) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie 

terminu związania ofertą, 

10) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa 

państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.  

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu dokonywana 

będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz 

dokumenty na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

 

VII.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia: 

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:: 

1) Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę – załącznik nr 1, 
 

2) Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu – załącznik nr 2 

3) wydruk ze strony internetowej producenta paliw, u którego zaopatruje się dostawca 

(Wykonawca) - zawierający cenę obowiązującą u producenta oleju opałowego w dniu   

30.10.2017r. 

 

2. 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 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 to jest:  

 

-  W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 

ustawy Pzp Zamawiający żąda następujących dokumentów: 

1) koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wykonywanie działalności gospodarczej  
w zakresie objętym zamówieniem, stosownie do art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059). 

-  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie 

zamówienia na podstawie  art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawcy 

muszą złożyć: 

1)  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 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert. 

 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy  przed upływem terminu składania ofert. 

W przypadku wniesienia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów ich zobowiązania co do 

oferty oraz wykonania zamówienia są solidarne. Oferta wspólna musi spełniać następujące warunki: 

 1)  musi być podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony; 

 2) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania 

ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich  

w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego; 

stosowne pełnomocnictwo/upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli 

każdego z wykonawców występujących wspólnie – należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo należy 

złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.  

3) Oferta winna zawierać oświadczenia o których mowa w pkt VII.1. ppkt 2  dla każdego wykonawcy z 

osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie. Dokumenty i oświadczenia składane na 

wezwanie zamawiającego dotyczą każdego z wykonawców osobno. 

4) jeżeli oferta wykonawców (np. Konsorcjum) zostanie wybrana, zamawiający zażąda przed 

zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych 

wykonawców. 

 Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 

 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej – załącznik nr 4  do SIWZ. 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia  

zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (tzw. 

zbiorcze zestawienie ofert, podając nazwy wykonawców, ceny ofert, kwoty na 

sfinansowanie), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy Pzp. 

 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 

3. Inne: 

- wzór umowy zaparafowany przez wykonawcę – załącznik nr 3. 



VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami. 

1) Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje zamawiający i wykonawcy mogą 

przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń 

i dokumentów wymienionych w rozdziale VII SIWZ. 

Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują dokumenty faksem lub drogą elektroniczną, każda ze 

stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

2) Osobą  uprawnioną  do kontaktowania  się z oferentami jest: 

Marzena Wojtyniak  (Tel .  74 8585597 ),   e-mail: l_marzena@o2.pl 

3) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji 

istotnych warunków  zamówienia, sposobu przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania 

na piśmie. 

4) Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień związanych z  treścią specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, 

że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ zostanie złożony na adres Zamawiającego nie później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

5) Treść  zapytań wraz z  odpowiedziami na pytania zostaną przekazane  wszystkim Wykonawcom, 

którym zamawiający przekazywał SIWZ, bez wskazania źródła zapytania. 

6) W  uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający  może 

zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą prześle  niezwłocznie 

wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ.  

7) Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji  

niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zawiadamiając  jednocześnie   

o tym fakcie  wykonawców którym przekazał SIWZ. 

8) Zawiadamiający informuje, że SIWZ wraz z jej modyfikacjami, treści zapytań i odwołań  wraz  

z odpowiedziami, zamawiający będzie zamieszczał na następującej stronie internetowej  

bip.marcinowice.pl 

IX. Wymagania dotyczące  wadium. 

Zamawiający nie wymaga  wniesienia wadium. 

X. Termin związania ofertą. 

1.  Bieg terminu związania  ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2.  Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

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. 

 

XI. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność  

z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku podmiotów występujących wspólnie istnieje możliwość 

poświadczenia kopii dokumentów przez pełnomocnika. 

2. W przypadku poświadczenia kopii dokumentów, za zgodność z oryginałem przez osobę 

niewymienioną w rejestrze firmy, należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo winno 

być w formie oryginału, lub kopii poświadczonej przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub 

osobę uprawnioną do reprezentacji wynikającej z dokumentu rejestracyjnego. Zamawiający zastrzega 

sobie prawo żądania przedstawienia przez wykonawcę oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub 

budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

3. Oferta  wraz z wszystkimi dokumentami musi być złożona pisemnie, w języku polskim, na maszynie 

do pisania, komputerze lub inną trwałą techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie 

oferty. 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski 

przez uprawnione organy i  poświadczone przez wykonawcę. 

5. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

6. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

7. Oferta winna być zabezpieczona przed dekompletacją. 

8. Każda zapisana strona (kartka) oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami. 

9. Wszystkie zmiany i poprawki  w ofercie muszą być podpisane przez osobę podpisującą ofertę. 

10. Do sporządzenia oferty winny być wykorzystane druki dołączone do niniejszej SIWZ. W przypadku 

opracowania wymaganego dokumentu przez Wykonawcę muszą być one zgodne z treścią 

załączonych formularzy. W przypadku złożenia oferty o niezgodnej treści z treścią określoną w SIWZ, 

oferta zostanie odrzucona. 

11. Zamawiający informuje, że oferty składane w niniejszym postępowaniu są jawne i podlegają 

udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, 

nie później niż terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, że 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec 

informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

► Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia  1993 r.  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( tj. Dz. U. Nr z 2003r. Nr 153,poz.1503 z późn.zm.) rozumie się 



nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 

przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą co, do których przedsiębiorca 

podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie 

mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. 

Uwaga! 

Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu w/w ustawy 

skutkować będzie ich ujawnieniem. 

 Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania 

zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie. 

Zamawiający zaleca aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 

Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z dopiskiem „tajemnica przedsiębiorstwa” 

12. Udostępnienie ofert odbywać się będzie  na poniższych zasadach: 

a) Wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie 

treści wskazanej oferty, 

b) Zamawiający ustali zakres informacji, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia, które 

mogą być udostępnione, 

c) po ustaleniu zakresu informacji Zamawiający ustali miejsce, termin i sposób udostępnienia oferty, 

o czym powiadomi pisemnie Wykonawcę. 

13. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

14. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

15. Składając oferty wspólne na formularzu oferty i innych dokumentach dołączonych do oferty  

w miejscu nazwy i adresu „Wykonawcy” należy wymienić wszystkich wykonawców ubiegających się 

wspólnie o zamówienie.  

XII.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Marcinowicach ul. 

Kolejowa 18  58-124 Marcinowice  w terminie:  do  dnia  03 listopada  (piątek)  2017r. do  godz. 

10.00. 

Koperta zewnętrzna musi być zaadresowana na Szkoła Podstawowa w Marcinowicach  ul. Kolejowa 

18  58-124 Marcinowice oraz zawierać dopisek „Oferta - Przetarg na dostawę oleju opałowego - nie 

otwierać przed godziną  10.15  dnia  03.11.2017r.”. 

Koperta  wewnętrzna    musi zawierać nazwę Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia. 

2. Oferta przesłana listownie będzie uznana za złożoną w terminie jeżeli wpłynie do siedziby 

Zamawiającego w czasie oznaczonym w pkt 1. 

3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie. 



4. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z opisem o którym mowa w pkt 1 ponosi Wykonawca. 

5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. w:  Szkole Podstawowej w Marcinowicach  

dnia  03 listopada  (piatek) 2017r. o godz. 10.15. 

6.Otwarcie ofert jest jawne: 

a) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, 

b) podczas sesji otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  i warunków płatności zawartych 

w ofertach. 

c) Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.  

d) niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 
ofertach. 
 

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

Cena powinna być podana : 

-  cyfrowo i słownie w złotych polskich  

-  zgodnie z załączonym  formularzem  oferty - załącznik nr 1 

-  wykonawca określi cenę na całość zamówienia. 

- wykonawca w cenę wlicza wszystkie koszty związane z zakupem i transportem oleju. 

-  wartość pakietu ogółem z podatkiem VAT stanowi cenę oferty. 

- cenę brutto 150 000 litrów oleju opałowego należy obliczyć w następujący sposób: 

 

cena netto producenta za 1litr (zł) ± marża lub upust Wykonawcy netto za 1 litr (zł)  x  ilość 

zamawianego oleju opałowego = cena ofertowa netto  

cena ofertowa  netto  + kwota podatku Vat = cena oferty brutto 

Cenę  netto producenta należy podać na podstawie ceny obowiązującej w dniu  30.10.2017r. podanej 

na stronie internetowej producenta oleju opałowego. 

Marża lub upust podane w ofercie pozostaną bez zmian przez cały okres obowiązywania umowy. 

- W przypadku zmiany ceny oleju  u producenta cena za dostawę oleju wzrasta lub maleje o wartość 

podwyżki lub obniżki podanej przez producenta. Zmiana ceny następuje  na podstawie informacji  

o cenach paliwa obowiązujących w dniu dostawy.  

 

Jeżeli wykonawca przedstawi dokumenty, w których wartości podane będą w innej walucie niż PLN, 

to dla potwierdzenia spełnienia warunku Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg 

wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy bank Polski bieżącego średniego kursu walut na dzień  

ogłoszenia o wszczęciu postępowania. 



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

podaniem wag tych kryteriów  i sposobu  oceny  ofert 

Kryteria oceny ofert. 

Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli 
oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie i jest zgodna co do treści z 
wymaganiami niniejszej SIWZ.  Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi 
podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych 
warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium. Za parametry 
najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów, pozostałe będą 
oceniane proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego. Wybór oferty dokonany zostanie na 
podstawie opisanych kryteriów i ustalonej punktacji 0-100 (100% = 100 pkt). 

Przy ocenie ofert za kryterium przyjmuje się: 

I)   cenę oferty  brutto - waga kryterium: 60% 

II)   termin dostawy – waga kryterium: 40% 

Opis sposobu oceny ofert. 

Kryterium I)     cena  brutto oferty - waga kryterium:  60% 

Zastosowany wzór do obliczenia punktowego  

Liczba punktów =Nc/Cb x  60 punktówba punktów = x 100  

gdzie: 

Nc – Najniższa oferowana cena spośród badanych ofert (cena brutto oferty  w zł) 

Cb – Cena oferty badanej (cena brutto oferty w zł) 

Kryterium II)   termin dostawy – waga kryterium:  40% 

Przyznane zostanie: 

- za zapewnienie dostawy w terminie 24 godzin od zgłoszenia – 40 pkt; 

- za zapewnienie dostawy w terminie przekraczającym 24 godziny od zgłoszenia lecz nie dłuższym jak 
36 godzin – 30 pkt 

-  za zapewnienie dostawy w terminie przekraczającym 36 godzin od zgłoszenia lecz nie dłuższym jak 
48 godzin- 20 pkt 

- za zapewnienie dostawy w terminie przekraczającym 48 godzin od zgłoszenia lecz nie dłuższym jak 
60 godzin- 10 pkt 

- za zapewnienie dostawy w terminie przekraczającym 60 godzin od zgłoszenia lecz nie dłuższym jak 
72 godziny- 0 pkt 



Maksymalny termin dostawy oleju opałowego od zgłoszenia wynosi 72 godziny. 

Łączna  ilość  pkt uzyskanych przez Wykonawcę =  Liczba  pkt kryterium I + liczba pkt kryterium II  

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą tzn. uzyska najwyższą ilość punktów. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane 
zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 

2) Zamawiający ustali liczbę punktów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (wyliczoną wg 
powyższego wzoru liczbę punktów Zamawiający zaokrągli do pełnych setnych części punktu, przy 
czym końcówki poniżej 0,005 punktu pominie, a końcówki 0,005 punktu i wyższe zaokrągli do 0,01 
punktu). 

4) Jeżeli w wyniku oceny złożonych ofert okaże się, że nie można dokonać wyboru oferty 
najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie i  terminie dostawy, 
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert 
dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 

Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie omyłek 

1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą 
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, z 
zastrzeżeniem treści punktu 2). 
2) Zamawiający poprawi w ofercie: 
a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszą SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w 
treści oferty, 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
 
3)Zamawiający po dokonaniu, zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, poprawki omyłki w ofercie i 
zawiadomieniu o tym Wykonawcy, który ją złożył, oczekuje 3 dni na wyrażenie przez Wykonawcę 
zgody na poprawienie tej omyłki. Brak odpowiedzi od Wykonawcy w wyznaczonym terminie 
zawierającej informację o wyrażeniu zgody lub też o jej nie wyrażeniu potraktowany zostanie jako jej 
brak, co skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy. 

1)  

4) Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia i budzi 
wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie  
z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,  

w  szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich 
złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, 
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

5) Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy. 

XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w  sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. 



2. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę 
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są 
miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną 

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o 

których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących 
wydajności lub funkcjonalności, 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. Zgodnie z art. 94 Pzp zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie 
nie krótszym niż: 
    1) 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 
zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub 
     2)   10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono 
przesłane w inny sposób niż określone w ppkt1). 
 
4. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.  
 
5. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania 
ofertą, jeżeli zamawiający przekazał wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem 
terminu związania ofertą, a wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych 
w złożonej ofercie. 
 

6.  W  przypadku  gdy  Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchylać się 

będzie od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać  ofertę  najkorzystniejszą  spośród 

pozostałych ofert , bez  przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzić będą  przesłanki o 

których mowa w art.93 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

7. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadomi 

równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku 

unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert złożyli oferty – w przypadku 

unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i 

prawne. Informacja o unieważnieniu postępowania zamieszczona również zostanie na stronie 

internetowej zamawiającego.  

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie wymaga  wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

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

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 

postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 



2. Istotne dla stron postępowania warunki określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym 

Załącznik Nr 3  do niniejszej  SIWZ. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmian w umowie w stosunku do treści  oferty, 

które będą mogły być dokonane z powodu zaistnienia okoliczności niemożliwych do  przewidzenia w 

chwili zawarcia umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z  następujących sytuacji: 

a) zmiany terminu wykonania zamówienia, 

b) zmiana wysokości stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego, 

c) zmiana danych Wykonawcy lub Zamawiającego oraz zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty; 

d) zmiany ceny przez producenta; 

e) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 

XVIII. Środki ochrony prawnej  

Wykonawcom,  którym ich interes prawny  w uzyskaniu danego zamówienia doznał  lub może doznać 

uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych przysługują  środki ochrony prawnej, określone w dziale VI Pzp. 

W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu, 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

3) odrzucenia oferty odwołującego, 

4) opisu przedmiotu zamówienia, 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 

 

Załączniki do SIWZ: 

 

Załączniki składające się na integralną część specyfikacji: 

 

Załącznik nr 1  –  Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania i spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3  –  Wzór umowy   

Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 
 
 
                                                                                                              DYREKTOR SZKOŁY 
                                                                                                            mgr Beata Golczewska



Załącznik nr 1 
 

                                  ,                                   r. 

miejscowość data 

 

Nazwa firmy (Wykonawcy):  

Adres firmy (Wykonawcy):  

NIP:  

numer telefonu i faksu   

adres e-mail Wykonawcy:  

adres strony www. Wykonawcy:  

 

 
F O R M U L A R Z   O F E R T O W Y  

 W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę oleju opałowego 
dla Zespołu Szkół w Marcinowicach, oferujemy wykonanie zamówienia za cenę: 
 
 netto – 1 litr oleju………………….. (słownie:…………………………………..  złotych /100) 
 
 brutto – 1 litr oleju………………….. (słownie:………………………………….  złotych /100) 
 
 60 000 litrów netto ………….. słownie …………………………………………….  złotych/100 
 
60 000 litrów brutto ………….. słownie …………………………………………..    złotych/100 

 

           Podane ceny obejmują wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia 

 
1) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się warunkami zamówienia i nie wnosimy do nich 

żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego 
wykonania zamówienia. 

2) Oświadczamy, że akceptujemy wzór umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania 
naszej oferty jako najkorzystniejszej, podpisać umowę na proponowanych warunkach, 
w terminie oraz w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3) Osobą/ami upoważnioną/ymi do podpisania umowy w przedmiotowym postępowaniu 
jest/są: 

                                                                                                                                

      (imię, nazwisko, funkcja reprezentującego) 

4) Osobą/-ami odpowiedzialną/-ymi za realizację zamówienia jest/są: 

                                                                                                                               

      (imię, nazwisko) 

                   

 

 

 

 

 

 

 

………….................................................                                                                        Załącznik nr 1 

 ……………………………………………                                                        Szkoła Podstawowa w Marcinowicach  

                                                                                                                                Ul. Kolejowa 18 

 ……………………………………………                                                              58-124 Marcinowice 

        (Nazwa i adres  Wykonawcy)                                                                               

                                                                                                                                     

 

 

 

OFERTA WYKONAWCY 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

 

„Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Marcinowicach 
 

Dane dotyczące Wykonawcy 

 

Nazwa 

………………………………………………………………………………………………… 

Adres 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Nr NIP ……………………………………… Nr REGON ………………………………….. 

 

Nr telefonu …………………………………. Nr faxu………………………………………… 

 

Strona internetowa …………………………………  e-mail: ………………………………… 

 

 

 Dane dot. reprezentacji Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(dane pełnomocnika, adres korespondencyjny pełnomocnika, zakres pełnomocnictwa):  

....................................................................................................................................................... 

 Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.:  

„Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Marcinowicach,  którego przedmiot i 

zakres został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), 

opublikowanego w dniu  26.10.2017 roku w siedzibie Zamawiającego, na stronie internetowej 

bip.marcinowice.pl  oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych, niniejszym składamy ofertę na 

wykonanie dostaw objętych przedmiotowym zamówieniem.  

 



Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami SIWZ za cenę oferty brutto: 

 

…………………………………………….zł 

 

Słownie: …………………………………………………………………………………… 

 

Zgodnie z poniższą tabelą, stanowiącą integralną część niniejszej oferty. 

 

Lp ARKUSZ CENOWY 
           (wszystkie ceny należy podawać po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 

1 Cena netto za 1 litr oleju opałowego u producenta/importera oleju 

w dniu 30.10.2017 r. 

[zł] 

 

2 Stały upust(-)/marża(+)* netto Wykonawcy udzielony do 

zakupu i dostarczenia 1 litra oleju opałowego 

[zł] 

3 Cena netto za 1 litr oleju opałowego wraz z marżą/upustem* 

Wykonawcy (wiersz 1 +/- wiersz 2) 

 

[zł] 

4 Ilość oleju objętego zamówieniem 150 000 [l] 

5 Cena ofertowa netto (wiersz 3 x wiersz 4) [zł] 

6 Stawka podatku VAT [%] 

7 Kwota podatku VAT [zł] 

8 Cena oferty brutto (wiersz 5 + wiersz 7) [zł] 

Zrealizujemy dostawy oleju opałowego  w terminie:  …………………………… godzin 

od zgłoszenia zapotrzebowania na dostawę oleju opałowego. 

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, że dostarczony olej opałowy spełnia 

wymagane normy jakościowe określone w rozdziale  III pkt. 8 SIWZ. 

Numery telefonów oraz adres e-mail Wykonawcy właściwy do składania zamówień na olej 

opałowy przez Zamawiającego:  

tel.….................................................................... 

fax……………………………………………… 

e-mail …................................................................ 

 

Olej opałowy dostarczany będzie w dni robocze w godz. od 7:00 do 14:00. 



Oświadczam/y, że producentem/importerem oferowanego oleju opałowego, który będzie 

dostarczany w przypadku wyboru naszej oferty, w terminach realizacji dostaw jest: 

 

……………………………………………………………………………………………….... 
(nazwa, producenta oleju opałowego) 

a ii         

adres strony internetowej producenta/importera na której publikowane są ceny oleju 

opałowego 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 Oświadczamy, że: 

1) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz z 

wprowadzonymi do niej zmianami (w przypadku ich wprowadzenia przez Zamawiającego), 

nie wnosimy do niej zastrzeżeń i przyjmujemy warunki w niej zawarte oraz zdobyliśmy 

konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia; 

2) nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ oraz złożyliśmy wszystkie 

wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków; 

3) wszystkie złożone do oferty dokumenty i oświadczenia są prawdziwe; 

4) wykonamy przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 

normami i obowiązującymi przepisami; 

5) olej będzie dostarczany cysternami posiadającymi przepływomierze oleju z aktualnym 

świadectwem legalizacji, olej opałowy każdorazowo dostarczany będzie wraz ze 

świadectwem jakości; 

6) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji 

przyszłego świadczenia umownego; 

7) podana/y wyżej marża/upust doliczana/y do ceny 1 litra oleju opałowego ustalonej przez 

producenta będzie stała/y przez cały okres obowiązywania umowy; 

8) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu  

składania ofert; 

9) realizacja zadania obejmuje okres od dnia zawarcia umowy do dnia 31.10.2019 r. 

 Następującą część zamówienia ………………………………………………………………                             

(określenie części zamówienia)  zamierzam powierzyć następującym podwykonawcom:  

…………………………………………………………………………………………..……… 
                                        (nazwy i adresy podwykonawców) 

 

 

 



Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór 

umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej 

oferty do zawarcia umowy na warunkach w nim określonych w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

Oświadczamy, że niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie 

zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w 

dokumentacji ofertowej na stronach nr………………………………….. 

  

Ofertę niniejszą złożono na …………….stronach kolejno ponumerowanych;  

 

Podpisano 

…………………………………                     ……………………………………......... 

(miejscowość, data)                                         (podpis i pieczęć Wykonawcy lub upełnomocnionego        

                                                                                                               przedstawiciela Wykonawcy) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



………….................................................                                                                        Załącznik nr  2 

 ……………………………………………                                                        Szkoła Podstawowa w Marcinowicach 

                                                                                                                                 Ul. Kolejowa 18 A 

 ……………………………………………                                                                 58-124 Marcinowice 

           (Nazwa i adres  Wykonawcy)                                                                             

                                                                                                                                       

 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

                                                            na podst. art. 25a ust. 1 ustawy  Pzp 
 

dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania i spełniania warunków udziału w 
postępowaniu 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego lekkiego  

do   Szkoły Podstawowej w Marcinowicach 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 
ustawy  Pzp 
 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy 

Pzp. 

 

…………………………….., dnia …………..r.                  …………………………………………………………………... 

         (miejscowość)                                                          (podpis i pieczęć Wykonawcy lub upełnomocnionego        

                                                                                                               przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 

  Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. ………………* ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). 

 Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 

ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….* 

*wypełnić jeśli dotyczy 

 

………………………………….., dnia ………………..r.          ..……………………………………………………………. 

         (miejscowość)                                                                (podpis i pieczęć Wykonawcy lub upełnomocnionego        

                                                                                                               przedstawiciela Wykonawcy) 

 
 



Oświadczenie dotyczące podanych informacji: 
 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego 
w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

………………………………….., dnia ……………….. r.          …………………………………………………………… 
         (miejscowość)                                                                (podpis i pieczęć Wykonawcy lub upełnomocnionego        
                                                                                                               przedstawiciela Wykonawcy) 
 

 

 

Informacja dotycząca wykonawcy 

   Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego  

  w punkcie V SIWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu. 

 

………………………………….., dnia…………………..r.        ……………………………………………………………... 
         (miejscowość)                                                                (podpis i pieczęć Wykonawcy lub upełnomocnionego        

                                                                                                               przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 

 

Oświadczenie dotyczące podanych informacji: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 

prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego 

w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

………………………………….., dnia ……………….. r.          …………………………………………………………… 

         (miejscowość)                                                                (podpis i pieczęć Wykonawcy lub upełnomocnionego        

                                                                                                               przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                            Załącznik nr 3 – Wzór umowy  

 

Umowa …../ZP/2017  

Zawarta dnia …………………….r. w Szkole Podstawowej w Marcinowicach ul. Kolejowa 18   58-124 

Marcinowice 

reprezentowanym przez: 

1. dyrektora -  Beatę Golczewską    zwanym dalej „Zamawiającym” 

a  

Firmą……………………………………………………………………………….……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

 NIP…..………………….. REGON………………. 

reprezentowaną przez :………………………………………………………………………………………………………………….. 

zwaną  dalej  WYKONAWCĄ, 

w wyniku przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - prawo zamówień 
publicznych (Tj. Dz.U.2015r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, 
postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: ”Dostawa oleju 
opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Marcinowicach została zawarta umowa o następującej 
treści:.) w 

§§  1 

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych 

w ilości szacunkowej 150 000 litrów (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy litrów) do kotłowni olejowej  w 

budynku Szkoły Podstawowej w Marcinowicach. 

2. Dostawy  będą  odbywać się sukcesywnie, z częstotliwością  wynikającą z bieżących potrzeb 

Zamawiającego. 

3. Dostarczony olej musi spełniać wymagania określone  Polską Normą PN-C-96024:2011, oraz 

rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4.01.2007r.w sprawie wymagań jakościowych 

dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą 

stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U.z 2007r. nr 4, poz.30). 

4. Minimalne warunki (zgodne z Polską Normą PN-C-96024:2011) jakim musi odpowiadać 

dostarczany olej opałowy: 

- gęstość:   w 15°C  max 0,860 kg/l  
- wartość opałowa nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg 
- zawartość siarki nie więcej niż 0,1%(m/m) 
- temperatura zapłonu powyżej 55 stopni C 
- zawartość wody max. 200mg/kg 



 
5.Wykonawca oświadcza, że towar  oferowany Zamawiającemu jest wolny od wad i spełnia wszystkie  
normy stanowione przez prawo polskie. 
 
6.Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest posiadać ważną koncesję na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi. W przypadku, gdy 
ważność koncesji kończy się w okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczenia nowej ważnej koncesji.  
      §  2 

1. Olej opałowy dostarczany będzie w dni robocze w godz. od 7:00 do 14:00. 

2. Rozliczenie każdorazowej dostawy odbywać się będzie w oparciu o ilości rzeczywiście 

dostarczonego oleju (według wskazania przepływomierza w temperaturze rzeczywistej). 

3. Przy każdej dostawie Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwo jakości lub równoważny 
dokument przedstawiający parametry dostarczanego oleju, wystawione przez producenta lub 
jednostkę upoważnioną do wykonywania badań (np. akredytowane laboratorium producenta). 
 
4. Podczas każdej dostawy – Zamawiający ma prawo żądać okazania aktualnego świadectwa 
legalizacji urządzenia pomiarowego autocysterny o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika 
zainstalowanego na pojeździe dostawczym.  
 
5. Za miejsce i datę dokonania dostawy uważa się siedzibę Szkoły Podstawowej w Marcinowicach ul. 

Kolejowa 18A  58-124 Marcinowicei. 

§  3 

1.Umowa obowiązuje od dnia podpisania umowy do 31.10.2019r. 

§  4 

1. Wszelkie koszty związane z dostawą, tankowaniem do autocysterny Wykonawcy, transportem, 

należnymi opłatami  i podatkami  oraz rozładunkiem  do zbiorników  Zamawiającego wliczone są  

w cenę 1 litra oleju opałowego. 

2. Rozliczenie z Wykonawcą za realizację przedmiotu umowy następować będzie  sukcesywnie po 

każdej cząstkowej dostawie oleju opałowego na podstawie faktury wystawionej  przez Wykonawcę.  

Wartość  brutto dostarczonej części oleju opałowego wykazana w fakturze będzie określona 

każdorazowo w oparciu o hurtową cenę netto 1 l oleju opałowego obowiązującej  

u producenta/importera w dniu  dostawy, kwotę marży/upustu cenowego wskazanego w ust.3,ilość 

dostarczonego (zatankowanego) do zbiorników zamawiającego oleju opałowego wg wskazań 

urządzenia pomiarowego w temperaturze rzeczywistej i należną kwotę podatku VAT.  

3. Zaoferowana(y) przez Wykonawcę marża/upust określona(y) w ofercie wynosząca/y 

…………………...zł (słownie: …………………………………………) dla 1l oleju opałowego jest wartością stałą i 

będzie miał/a  zastosowanie przy wyliczeniu ceny netto 1 l oleju opałowego dostarczonego dla 

zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy.  

 

Wartość przedmiotu umowy zgodnie z ofertą i formularzem cenowym wynosi:  



 

ogółem  netto …………………………………zł słownie : ……………………………………………………………………………… 

kwota podatku Vat: …………………………………zł słownie: …………………………………………………………………… 

wartość brutto: ……………………………………………….. zł  słownie: …………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

4. Realizacja każdego zlecenia nastąpi w terminie …………………………………………………….. ………………………. 
od zgłoszenia zapotrzebowania  - telefonicznie, faxem lub pocztą  elektroniczną. 

5. Za każdą dostawę Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kwotę stanowiącą  iloczyn 

rzeczywistej ilości dostarczonego oleju  i  ceny 1 litra  oleju opałowego obowiązującej u producenta 

/importera w dniu dostawy odpowiednio powiększonej o marżę/pomniejszonej o upust Wykonawcy 

określony w ust.3. Otrzymaną kwotę należy powiększyć o należny podatek VAT.  

 

6. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy za dostarczony olej opałowy przelewem na 

konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty dostawy i wystawienia faktury.  

 

7. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 4 Wykonawca upoważnia 

Zamawiającego do wykonania zamówienia zastępczego na koszt Wykonawcy. 

8. W związku z centralizacją Vat od 01.01.2017r. faktura za wykonana usługę wystawiona będzie jak 

poniżej: 

Nabywca:      Gmina Marcinowice 

                        ul. J.Tuwima 2,  58-124 Marcinowice 

                        NIP   884-236-52-90 

 

Odbiorca:       Szkoła Podstawowa w Marcinowicach 

                         Ul. Kolejowa 18 

                         58-124 Marcinowice 

 

§   5 

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy: 

1.Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

a) wysokości  5 % wartości  dostawy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności za 

które odpowiada Wykonawcą, 

b) w wysokości 0,5 % wartości  dostawy, jeżeli Wykonawca  opóźnia się z terminową dostawą za 

każdy dzień opóźnienia. 

2. Zamawiający  obowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne: 

a) w wysokości 5 % wartości dostawy w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, 

b) w wysokości 0,5 % wartości  dostawy, jeżeli Zamawiający opóźnia się z  terminowym  odbiorem   



 towaru za każdy dzień opóźnienia, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Prawo zamówień  publicznych. 

 

      §   6 

1. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań za szkody wyrządzone swoim 

działaniem przewyższające kary umowne określone niniejszą umową. 

      §   7 

1. Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie, za wyjątkiem zakresu realizowanego przez 

podwykonawców, wskazanego w złożonej przez siebie ofercie, na który składają się: 

a)…… 

b)…. 

lub 

c) brak podwykonawcy -Wykonawca zrealizuje całość zamówienia samodzielnie. 

       2. Podwykonawcą(ami) wykonującym(i) zadania określone w ust. 1 jest (są): 

              a)……….. 

              b)……….. 

              lub 

              c) brak – Wykonawca zrealizuje całość zamówienia samodzielnie. 

       3. W stosunku do Podwykonawcy(ów) Wykonawca zobowiązany jest w szczególności: ustalić   

powierzony mu (im) zakres zamówienia oraz dostarczyć Zamawiającemu umowę(y) z 

Podwykonawcą(ami), określającą terminy: realizacji powierzonego zakresu zamówienia oraz zapłaty 

wynagrodzenia – nie dłuższe niż odpowiednie terminy określone w niniejszej umowie. 

       4. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawcy(ów), jak za działania i 

zaniechania własne.  

      5. Jeśli w trakcie wykonania usługi Wykonawca poweźmie zamiar zatrudnienia innych 

Podwykonawców niż wskazani w ust. 2, stosuje się odpowiednio ust.3. 

     6. Zawarcie umów przez Podwykonawcę z dalszymi Podwykonawcami wymaga zgody 

Zamawiającego i Wykonawcy, którego łączy umowa z Zamawiającym. Stosuje się  odpowiednio 

postanowienia ust. 3. 

     7. Powyższe zgody dotyczą również dalszego Podwykonawcy.  

     § 8 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w sprawach procesowych przepisy  Kodeksu 

postępowania cywilnego. 

      §  9 

1.Wszelkie dyskusje, kontrowersje lub różnice w interpretacji, które mogą wyniknąć z realizacji 

umowy strony skłonne są prowadzić i rozwiązywać na zasadach wzajemnego zrozumienia. 

2. Sprawy sporne mogące wynikać z treści niniejszej umowy rozpatrywać będzie sąd właściwy  dla 

siedziby Zamawiającego. 

      §  10 

Integralną część niniejszej umowy stanowi:  

1) specyfikacja  istotnych  warunków  zamówienia; 



2) oferta, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

§ 11 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywać się w formie aneksów, sporządzonych na piśmie 

za zgodą obydwu stron, pod rygorem nieważności takich zmian. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmian w umowie w stosunku do treści  oferty, 

które będą mogły być dokonane z powodu zaistnienia okoliczności niemożliwych do  przewidzenia w 

chwili zawarcia umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z  następujących sytuacji: 

a) zmiany terminu wykonania zamówienia, 

b) zmiana wysokości stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego, 

c) zmiana danych Wykonawcy lub Zamawiającego oraz zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty,  

d) zmiany ceny przez producenta; 

e) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 

Na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszeniu  

o zamówieniu. 

3. Zmiana treści niniejszej umowy nie może być niekorzystna dla Zamawiającego. 

      §  12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem: 

jeden egzemplarz dla Zamawiającego  i  jeden dla Wykonawcy.  

 

  

  ZAMAWIAJĄCY                                    WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

………….................................................                                                                        Załącznik nr 4 

 ……………………………………………                                                        Szkoła Podstawowa w Marcinowicach 

                                                                                                                                 Ul. Kolejowa 18 

 ……………………………………………                                                                58-124 Marcinowice 

           (Nazwa i adres  Wykonawcy)                                                                              

                                                                                                                                       

 
 
 

Oświadczenie 

dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego  na dostawę lekkiego oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Marcinowicach, 
oświadczam/my, że: 

1) podmiot  który reprezentuję/my nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23   
Pzp, 

2) podmiot, który reprezentuję/my należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23   
Pzp.  

W skład w/w grupy kapitałowej wchodzą następujące podmioty: 

 
………………………………………………………………………………………………………………..………………….. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

                                                                                                            …………......................................................... 

(data i czytelny podpis wykonawcy) 

 
UWAGA! 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia  zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 

23. 

 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 



 trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o 

 


