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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na:
,, Sukcesywne dostawy oleju opałowego ,,.
na potrzeby Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach
Kod według wspólnego słownika Zamówień – 09.13.51.00-5

Witoszyce, dnia 2015-10-09

ZATWIERDZIŁ
Dyrektor
Zespołu Szkoła Podstawowa
i Przedszkole w Witoszycach
Leszek Stecki
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1. Informacje o zamawiającym
1.1 Zamawiającym jest:
Nazwa: Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach
Adres: Witoszyce 10, 56-200 Góra
Strona internetowa: www.zspipwitoszyce.edupage.org e- mail: szkolawitoszyce@interia.pl
Numer telefonu: 65 5431323
Numer faksu: 65 5431323

2. Tryb udzielenia zamówienia
2.1 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)
2.2 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.
907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” i wydanymi na jej podstawie przepisami

wykonawczymi.
3. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opalowego lekkiego
o charakterystyce zgodnej z obowiązującymi normami, przepisami prawa m.in.
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r., w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych ( Dz. U. z 2008 r. , Nr 221, poz. 1441 z późn. zm.) o
następujących granicznych parametrach :
Gęstość w temperaturze 15ºC, nie wyższa niż
Temperatura zapłonu, nie niższa niż
Zawartość siarki nie więcej niż
Pozostałość po spopieleniu , nie większa nią
Zawartość wody ,nie większa niż
Całkowita zawartość zanieczyszczeń stałych , nie większa
Niż
Wartość opałowa , nie niższa niż

WARTOŚĆ
860
56
0,10
0,01
200

JEDNOSTKA
kg/m³
ºC
%/m/m
%/m/m
mg/kg

24
42,6

mg/kg
MJ/kg

Olej opałowy wykorzystywany będzie do celów ogrzewania budynku Zespołu Szkoły Podstawowej
i Przedszkola w Witoszycach oraz Centrum Kulturalno- Sportowego w Witoszycach.
Maksymalna wielkość dostaw przewidywana jest na 26 000,00 l z zastrzeżeniem, że w przypadku
wystąpienia mniejszego zapotrzebowania ze strony Zamawiającego ( np. łagodna zima) , ilość
dostaw może ulec zmniejszeniu, pułap minimalny ustala się na poziomie 15 000 l.
Wykonawca dostarcza olej opałowy do Witoszyc ( jednorazowo ok. 5000,00 l ) w terminie 3 dni od
daty zgłoszenia zapotrzebowania przesłanego za pomocą
faxu lub poczty elektronicznej,
telefonicznie.
Zamawiający posiada następujące źródła ciepła:
Kocioł Grzewczy VIESSMANN Typ PROMET , De Dietrich Typ M300S
Dostawa oleju opałowego w temperaturze rzeczywistej autocysterną wyposażoną w urządzenia
pomiaru paliw z aktualnym świadectwem legalizacji urządzenia pomiarowego, umożliwiającym
bezpośredni wlew oleju do zbiorników.

2

3.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3.2. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
3.3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3.4. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów ani przeprowadzić aukcji
elektronicznej.

4.Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny spełniania warunków udziału w
postępowaniu przez wykonawców:
4.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w art.
22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)
dotyczące:
- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ;
- posiadania wiedzy i doświadczenia ,
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
- sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli wykaże, iż posiada aktualną na dzień składania ofert,
koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, o której
mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2006 r. , Nr 89,
poz. 625 z późn. zm.) w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.
Do wykazania spełniania pozostałych warunków udziału w postępowaniu Zamawiający uzna
za właściwe złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
wskazanych przez ustawodawcę w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j.
Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 26 ust. 2 b Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu , potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia .
,, Niezależnie od tego, czy wykonawca będzie udowadniał okoliczności dysponowania podmiotu
trzeciego tylko przy pomocy jednego dokumentu zawierającego pisemne zobowiązanie podmiotu
trzeciego , czy też przy pomocy wielu dokumentów tworzących w całości takie zobowiązanie
treść ich powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres okoliczności, które
wymieniono powyżej,,.
Pisemne zobowiązanie = bezwzględnie wymagana forma oryginału.
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,, Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2 b, odpowiada
solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy ,,.

4.2. W celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania , Zamawiający żąda:
- aktualnej koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami,
o której mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2006 r. ,
Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi przy zastosowaniu formuły
spełnia- nie spełnia.
Zasady występowania w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie / konsorcjum, spółka
cywilna / opisano w art.23 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907
z późn. zm.)
5. Z postępowania wyklucza się Wykonawców , co do których zachodzą przesłanki opisane
w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych .
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych
Zamawiający żąda:
-

oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Wzór niniejszego stanowi
załącznik nr 3 do SIWZ.

W przypadku Wykonawców występujących wspólnie / konsorcjum, spółka cywilna/ powyższe
oświadczenie składa każdy z Wykonawców z osobna.
- 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, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składnia ofert,
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu wskazanego powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert.
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W przypadku Wykonawców występujących wspólnie / konsorcjum, spółka cywilna/ powyższe
dokumenty składa każdy z Wykonawców z osobna.
5.1. Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów, należących do tej samej grupy kapitałowej
( w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów) , o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
5.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2 b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych
podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te
podmioty.
W przypadku Wykonawców występujących wspólnie / konsorcjum, spółka cywilna/ powyższe
dokumenty składa każdy z Wykonawców z osobna.

Zasady składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium RP składa dokumenty na zasadach opisanych w
Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od Wykonawcy, oraz form , w jakich te dokumenty mogą być składane .
6.Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
1) formularz oferty ,
Zasady wykazania umocowania opisano w pkt 11.8 przedmiotowej SIWZ.
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, opisanych w art. 22 ust.1
ustawy Prawo zamówień publicznych
3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
4) dokumenty, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wskazane w pkt.
4.2 oraz w pkt 5 .
6.1. Wymagane powyżej dokumenty, są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
UWAGA: W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oraz w przypadku podmiotów , na
których zasobach polega Wykonawca na zasadach opisanych w art. 26 ust. 2 b ustawy , kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
6.2. Jeżeli załączona kserokopia któregoś z wymaganych wyżej dokumentów będzie nieczytelna
lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości Zamawiający może żądać przedłożenia
przez Wykonawcę oryginału dokumentu lub potwierdzenie notarialne jego kopii.
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7.

Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

7.1 W uzasadnionych przypadkach zamawiający może, przed upływem terminu do
składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7.2 Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną,
z zachowaniem formy pisemnej, wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację
istotnych warunków zamówienia oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej
zamawiającego i będą wiążące przy składaniu ofert.
7.3 O przedłużeniu terminu, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian
wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy wykonawcy, którym przekazano
specyfikację istotnych warunków zamówienia. Ponadto informacja ta zostanie umieszczona na stronie
internetowej zamawiającego.

8.

Termin wykonania zamówienia – 31.05.2016 r.
Warunki zmiany terminu realizacji opisano w projekcie umowy.

9.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów

9.1 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wykonawcy przekazują
pisemnie , faxem oraz za pomocą poczty elektronicznej.
9.2 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz pytania kierowane do zamawiającego
należy przesyłać na adres zamawiającego podany w punkcie 1 lub przesłać faksem na numer :
65 5431323 lub adres e-mail: szkolawitoszyce@interia.pl i niezwłocznie potwierdzone pisemnie.
9.3 Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
na zasadach opisanych w art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.
9.4Treść wyjaśnienia zostanie jednocześnie przekazana wszystkim wykonawcom, którym doręczono
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. Ponadto zostanie
zamieszczona na stronie internetowej.
9.5 Nie przewiduje się zebrania wszystkich wykonawców.
10. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
10.1 Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
a) w sprawach merytorycznych:
Leszek Stecki nr kontaktowe, tel 65 5431323 i e-mail szkolawitoszyce@interia.pl
b) w sprawach proceduralnych:
Jadwiga Rosik tel 65 5431323 i e-mail szkolawitoszyce@interia.pl
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11. Opis sposobu przygotowania ofert
11.1 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
11.2 Treść ofert musi odpowiadać specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
11.3 Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w sposób
czytelny.
11.4 Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę.
11.5 Pierwsza strona oferty winna zawierać spis wszystkich dokumentów znajdujących się
w kopercie/opakowaniu.
11.6 Opis szczegółowych wymagań dotyczących dokumentów wymaganych w niniejszym
postępowaniu opisuje specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
11.7 Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający
możliwości dekompletacji zawartości oferty.
11.8 Oferta oraz wszystkie załączniki powinny być podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy,
zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w
obrocie prawnym. W celu zweryfikowania prawa do reprezentowania Wykonawcy przez osobę
podpisującą ofertę zaleca się załączenie odpowiedniego aktualnego dokumentu rejestrowego. W
przypadku Wykonawców występujących wspólnie postępują oni analogicznie, jednocześnie
stosując zapisy art. 23 ustawy Pzp. Analogicznie postępują podmioty, o których mowa w art. 26
ust. 2 b.
W przypadku podpisania oferty przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestrowym , dla osoby
działającej w imieniu Wykonawcy niezbędne jest załączenie do oferty dodatkowo właściwego
pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać, do jakich czynności
upoważniona jest osoba podpisująca ofertę. Ofertę należy złożyć w podwójnej, nieprzezroczystej,
zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności treści oferty oraz
zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
1) Zewnętrzna koperta/opakowanie winno być zaadresowane:
Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach
Witoszyce 10,
56-200 Góra,
i oznaczone w sposób następujący:

Oferta na :
,, Sukcesywne dostawy oleju opałowego ,,.
Nie otwierać przed 23.10.2015 r. godz. 1215
2) Wewnętrzna koperta/opakowanie zawierające ofertę, powinna być opatrzona nazwą i adresem
wykonawcy.
11.9 Dokumenty które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w myśl art. 11 ust.4 Ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji ( Dz.U.z 1993 r. Nr 47, poz.211 z późn. zm.) , muszą być oznakowane i
zabezpieczone, w taki sposób aby nie można było ujawniać ani udostępniać innym uczestnikom
postępowania w sposób niezamierzony.
11.10 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego
oznakowania koperty/opakowania lub braku jakiejkolwiek z wymaganych informacji.
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12.

Termin związania ofertą

12.1 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12.2 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
12.3 W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
13.1 Oferty należy składać/przesłać na adres:
Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach
Witoszyce 10,
56-200 Góra
Sekretariat,
w terminie do 23.10.2015 godz. 1200
13.2 Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
13.3 Zmiany dotyczące treści powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres
zamawiającego podany w pkt. 1 w sposób opisany w pkt. 11.8 niniejszej SIWZ i dodatkowo
opatrzone napisem „Zmiana”. Podobnie w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty opatrzona napisem „Wycofane”. Koperty oznaczone w podany wyżej sposób będą otwierane w
pierwszej kolejności.
13.4 Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu
składania ofert.
13.5 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 23.10. 2015 r.
o godz. 1215 w siedzibie
Zamawiającego- Gabinet Dyrektora. Otwarcie ofert jest jawne.
13.6 Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane będą nazwy (firmy)
oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny. Informacje te przekazane zostaną
niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
13.7 Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania

14.

Opis sposobu obliczania ceny

14.1 Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo
i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.
14.2 Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia/oferowanych części zamówienia oraz warunkami stawianymi przez
zamawiającego.
14.3 Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.
14.5.Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym"
stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
14.6. Warunki zmiany ceny opisano w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do przedmiotowej
SIWZ.

8

15. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.
15.1 Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
15.2 Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich PLN.
16. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
– cena- 95 % ( minimalizacja ),
Zamawiający oceni oferty punktowo:

cena minimalna , zaproponowana w ofertach brutto x 100 x 95 %
cena oferty badanej brutto
- termin płatności faktur za dostawy – 5 %,
termin zaproponowany w ofercie badanej x 100 x 5 %
termin maksymalny zaproponowany w ofertach
W ramach tego kryterium Zamawiający dopuszcza poruszanie się Wykonawców w
następujących ramach min. 7 dni max. 30 dni.
16.1.Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta okaże się
najkorzystniejsza ( uzyska największą ilość punktów) spośród ofert nie podlegających
odrzuceniu. Warunki określone w przepisach i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wszystkich podmiotów występujących
wspólnie.
17. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
17.1 Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
17.2 Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu
widzenia kryterium przyjętego w niniejszej specyfikacji.
17.3.Wykonawcy zostaną powiadomieni niezwłocznie o wyborze oferty. W zawiadomieniu
o wyborze oferty zamawiający poda informacje zgodnie z zapisami art. 92 ust.1 ustawy Pzp.
17.4 Wybrany wykonawca zgłosi się celem podpisania umowy w terminie wskazanym przez
Zamawiającego z uwzględnieniem zapisów art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych .Przed
podpisaniem umowy Wykonawca musi wnieść zabezpieczenie, o którym mowa w pkt 18.
18. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1.W postępowaniu nie wprowadza się obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
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19. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
Umowa zostanie zawarta wg. projektu, stanowiącego załącznik do SIWZ. Umowę ze strony
Wykonawcy podpisuje osoba posiadająca właściwe umocowanie.
20. Środki ochrony prawnej
W postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie Pzp , dział VI.
21. Wymagania dotyczące wadium.
W postępowaniu nie przewidziano obowiązku wniesienia wadium.
22. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) i KC.
23.Wymagania dotyczące podwykonawstwa ( regulacje wprowadzone nowelizacją ustawy
Prawo zamówień publicznych zdnia 8 listopada 2013 r. , która weszła w życie z dniem 24
grudnia 2013 r.)
23.1Umowa o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze
odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część
zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym
podmiotem ( podwykonawcą ), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także
między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.
23.2Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
23.3 Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
23.4 Pozostałe regulacje dotyczące podwykonawstwa zawarto w projekcie umowy, stanowiącym
załącznik do SIWZ
24.Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zał. 1 wzór formularza oferty,
Zał. 2 wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
Zał. 3 wzór oświadczenia o braku przesłanek do wykluczenia,
Zał. 4 projekt umowy,
Zał. 5 wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej.
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Załącznik nr 1
…………………………………………………
Nazwa i adres Wykonawcy/ Wykonawców

OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na :
,, Sukcesywne dostawy oleju opałowego ,,.

My niżej podpisani
....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
(nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/ Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne
adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę)
1. Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
,, Sukcesywne dostawy oleju opałowego ,,.
*Cena oferty wynosi: netto ..................................... zł
(słownie:..............................................................................................................................)
; powiększona o podatek VAT.......... %,
co daje cenę brutto ................................ zł
(słownie: .............................................................................................................................)
oferując ………………………dniowy termin płatności za usługi.
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Powyższa cena została wskazana dla oleju opałowego.............................................produkowanego przez
.............................................................................spełniającego wymagania
obowiązujących norm,

przepisów prawa m.in. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r., w
sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych ( Dz. U. z 2008 r. , Nr 221, poz. 1441 z
późn.zm.) oraz następujących granicznych parametrach :
Gęstość w temperaturze 15ºC, nie wyższa niż
Temperatura zapłonu, nie niższa niż
Zawartość siarki nie więcej niż
Pozostałość po spopieleniu , nie większa nią
Zawartość wody ,nie większa niż
Całkowita zawartość zanieczyszczeń stałych , nie większa
Niż
Wartość opałowa , nie niższa niż

WARTOŚĆ
860
56
0,10
0,01
200

JEDNOSTKA
kg/m³
ºC
%/m/m
%/m/m
mg/kg

24
42,6

mg/kg
MJ/kg

Wskazana powyżej cena jednostkowa brutto została ustalona w stosunku do ceny referencyjnej
producenta z dnia 21.10.2015 r. , potwierdzonej wydrukiem z datą dzienną ze strony internetowej
producenta przy zastosowaniu upustu w wysokości.......%. Wysokość upustu jest stała przez cały okres
realizacji umowy.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
3. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następującego zakresu przedmiotu
zamówienia..........................................................................................
4.Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest
następujący:..................................................................................................
.................................................................................................................................................
(wypełniają jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub
składający wspólną ofertę)
5. Oświadczamy, iż – informacje zawarte na stronach............. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie
wnosimy do niej zastrzeżeń, uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami .
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7. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został
przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do
zawarcia umowy na opisanych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
zamawiającego.
8. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:
.......................................................................................................................
9. W związku z dopuszczeniem do porozumiewania się przez Zamawiającego faxu lub poczty
elektronicznej , oświadczam, że wskazuję do niniejszych czynności następujący numer
fax.................................................. lub adres e-mail............................................................................
10.Ofertę niniejszą składamy na ....................................... kolejno ponumerowanych stronach.
11.Załącznikami do niniejszej oferty są:
(1)............................................................................................................................................
(2)............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

……………………………………….
(podpis Wykonawcy/ Wykonawców)

............................................................., dnia .........................
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Załącznik nr 2 do SIWZ

………………………………
/pieczęć adresowa Wykonawcy/
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne zgodnie z warunkami
określonymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na:
,, Sukcesywne dostawy oleju opałowego ,,.

ja niżej podpisany, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej ( jako
upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu
reprezentowanej przeze mnie firmy)* oświadczam, że:

1. spełniamy warunki ubiegania się o zamówienie , zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, dotyczące:
- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ;
- posiadania wiedzy i doświadczenia,
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
- sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Prawdziwość danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 233
Kodeksu Karnego

Miejsce i data ……………………………………
…………………………………………………
/podpis upełnomocnionego przedstawiciela oferenta/
* zaznaczyć odpowiednie.
)* W przypadku, gdy do podejmowania czynności prawnych przez Wykonawcę w zakresie przedmiotowego
zamówienia, wymagana jest reprezentacja więcej niż jednej osoby, podpisy składają wszystkie te osoby, których
podpisy są niezbędne do skutecznego dokonania tych czynności
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Załącznik nr 3 do SIWZ

………………………………
/pieczęć adresowa Wykonawcy/

Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania publiczne zgodnie z warunkami określonymi przepisami ustawy
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na:

,, Sukcesywne dostawy oleju opałowego ,,.
Ja niżej podpisany, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej
( jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu
reprezentowanej przeze mnie firmy)*
oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania w okolicznościach, o których
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.............................................................
/ data i podpis Wykonawcy/

* w przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie składa osobno każdy z nich
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Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY
UMOWA …………… /2015
Zawarta w dniu …………………… w WITOSZYCACH pomiędzy:
Zespołem Szkoła Podstawowa Przedszkole w Witoszycach
Witoszyce 10, 56-200 Góra
reprezentowaną przez
Leszka Steckiego- Dyrektora
zwanym dalej „ Zamawiającym”,
NIP 693-19-61-414 REGON 932670532
a
…………………………………..……………………………………..
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ………………………………………………………………..
wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez KRS. pod numerem ewidencyjnym
………………………../* wpisaną w dniu ……………..…do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez …………………………………………. ./*
REGON…………………….
NIP…………………….
zwanym dalej „ Wykonawcą” reprezentowaną przez: ………………………….
w następstwie wyboru przez Zamawiającego oferty na dostawę oleju opałowego lekkiego w trybie przetargu
nieograniczonego, została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
oraz złożonym „Formularzem ofertowym” do sukcesywnej dostawy oleju opałowego lekkiego o nazwie
EKOTERM PLUS Produkcji PKN ORLEN w ilości max 26 000,00 litrów o następujących parametrach :
WYMAGANIA
WARTOŚĆ
JEDNOSTKA
Gęstość w temperaturze 15ºC, nie wyższa niż
860
kg/m³
Temperatura zapłonu, nie niższa niż
56
ºC
Zawartość siarki nie więcej niż
0,10
%/m/m
Pozostałość po spopieleniu , nie większa niż
0,01
%/m/m
Zawartość wody ,nie większa niż
200
mg/kg
Całkowita zawartość zanieczyszczeń stałych , nie większa
niż
24
mg/kg
Wartość opałowa , nie niższa niż
42,6
MJ/kg
do celów ogrzewania budynków Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach oraz Centrum
Kulturalno- Sportowego w Witoszycach.
Zamawiający będzie każdorazowo przy dostawie podpisywał Wykonawcy oświadczenie wynikające z ustawy
o podatku akcyzowym o przeznaczeniu oleju opałowego do celów grzewczych .
2. Dostawa oleju opałowego w temperaturze rzeczywistej będzie się odbywać autocysterną wyposażoną
w urządzenia pomiaru paliw z aktualnym świadectwem legalizacji urządzenia pomiarowego, umożliwiającym
bezpośredni wlew oleju do zbiorników.
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3. Zamawiający oświadcza, że posiada następujące źródła ciepła. Kocioł Grzewczy VIESMANN TYP
PROPMOT, De Dietrich Typ M300S
§2
1.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania oleju opałowego lekkiego w terminie do 3-ech dni od
chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego ( faksem, e-mailem ), do wskazanych przez niego miejsc
transportem i na koszt Wykonawcy.
a) Wykonawca na potrzeby realizacji postanowień niniejszej umowy wyznacza do porozumiewania się
następujący
numer
fax
…………………………………………………….lub/
i
adres
e-mail
……………………………
2. Wartość umowy w czasie jej obowiązywania nie przekroczy brutto …………… PLN
( słownie: ……………………………………………………………………………………………….………… )
3.Wartość wydatków związanych z realizacją umowy w roku 2015 nie przekroczy kwoty 40 000,00 PLN
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszej ilości oleju opalowego niż ilość określona w § 1,
minimalny poziom dostaw strony ustalają na 15 000,00 litrów.
§ 3
1. Zamawiający upoważnia do odbioru oleju opałowego pracownika Adama Poruszka , który posiada
upoważnienie do pokwitowania ilości odebranego oleju opałowego
2. Ewentualne reklamacje jakościowe kupowanego oleju opałowego rozpatrywane będą na podstawie próbek
oleju opałowego pobranych z autocysterny dostawcy zgodnie z polską normą. Sporny produkt będzie badany
przez niezależną jednostkę posiadającą stosowne uprawnienia w tym zakresie. Podstawa uznania reklamacji
będzie stwierdzenie w badanej próbie odstępstw od norm o których mowa w § 1
3. W przypadku uznania reklamacji jakościowej o której mowa w ust. 2 za zasadną Zamawiającemu przysługuje
prawo niezapłacenia Wykonawcy za zakwestionowana dostawę lub zwrot należności w przypadku kiedy
Zamawiający zapłacił już Wykonawcy za dostawę .
§4
Ustala się następujący sposób rozliczenia za dostawę oleju opałowego:
1. Zgodnie ze złożoną ofertą z dnia …………..2015 r. cena netto 1 litra oleju opałowego uwzględniająca koszty
transportu wynosi …………… zł i obowiązuje przy pierwszej dostawie.
Powyższa cena podana jest w odniesieniu do ceny producenta z dnia 21.10.2015 r. z upustem w wysokości
………….. % od stawki referencyjnej producenta.
2. Powyższa cena będzie ulegała podwyższeniu lub obniżeniu w przypadku zmiany ceny na olej opałowy przez
producenta przy bezwzględnym utrzymaniu wysokości procentowej upustu wskazanego w ust. 1 niniejszej
umowy.
a ) do powyższej ceny netto doliczony będzie podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących
przepisów prawa.
§ 5
Do faktury-rozliczenia za dostawę oleju opałowego Wykonawca winien załączyć następujące dokumenty :
1) Pokwitowanie odbioru dostarczonej ilości oleju opałowego przez Zamawiającego ,
2) Wydruk z internetu wykonany w dniu zakupu oleju przez Wykonawcę z przeznaczeniem dla Zamawiającego
( dzień dostawy zgodny z dokumentami wydania oleju opałowego )
3) Dowód wydania zakupionej ilości oleju opałowego i świadectwo jakości wydane przez producenta lub
jednostkę upoważnioną do wykonania badań , której upoważnienie dołączone będzie do faktury .
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§ 6
1. Zamawiający regulować będzie należności za dostarczany olej opałowy w terminie 14 dni od otrzymania
faktury za dostawę wraz z kompletem dokumentów o których mowa w § 5, przelewem bankowym na konto
Dostawcy wskazane w fakturze
2. Strony nie przewidują możliwości dokonania cesji praw i obowiązków wynikających z tej umowy na rzecz
osób trzecich.
§ 7
W przypadku nieterminowego uregulowania należności przez Zamawiającego za zakupiony olej opałowy
Dostawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek według aktualnej wysokości odsetek ustawowych .
§ 8
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne
w następujących wypadkach i wysokościach :
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
a) w wysokości 20 % wartości ostatniej dostawy oleju opałowego , gdy Zamawiający odstąpi od umowy
z powodu okoliczności , za które odpowiada Wykonawca ,
b)w wysokości 3% wartości dostawy oleju opałowego nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień
zwłoki .
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne :
a) 20% wartości ostatniej dostawy oleju opałowego w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu
okoliczności za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający .
b)w wysokości 3% wartości umownej nieodebranej, a zamówionej za pomocą fax-u lub poczty elektronicznej
dostawy oleju opałowego za każdy rozpoczęty dzień zwłoki .
3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić
odszkodowania uzupełniającego.
4. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie nienależytego wywiązywania się przez Dostawcę
z obowiązków umownych lub w przypadku wskazanym w art. 145 ustawy Prawo zamówień Publicznych.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia.
§ 9
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od
umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w takim wypadku
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia
i powinno zawierać uzasadnienie .
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§ 10
Poza przypadkiem , o którym mowa w § 9 ust.. 1-2 stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w
następujących sytuacjach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 90 dni od dnia zaistnienia okoliczności
jak niżej:
a) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy,
a) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
b) Dostawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn , oraz nie kontynuuje jej
pomimo wezwania Zamawiającego przesłanego faxem lub za pomocą poczty elektronicznej i potwierdzonego
pisemnie.
2. Dostawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy , jeżeli :
a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur w terminie 4 tygodni od upływu terminu zapłaty
faktur określonego w niniejszej umowie,
b) Zamawiający nie przystąpi do odbioru , odmawia odbioru oleju opałowego bez podania uzasadnionej
przyczyny,
c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie
będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
3. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada , Zamawiający zobowiązany
jest do odbioru oleju opałowego zamówionego do dnia odstąpienia od umowy i zapłaty wynagrodzenia
umownego.
§ 11

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
3.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zachowania osób trzecich, którymi się posługuje przy
wykonywaniu umowy, tak jak za swoje własne działania lub zaniechania.
§ 12
Umowa niniejsza zostaje zawarta na sezon grzewczy 2015/2016 i obowiązuje od dnia podpisania umowy do 31
maja 2016 r.
§ 13
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych , a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
§ 14
Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony będą rozstrzygać polubownie.
W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy sąd dla Zamawiającego.
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§ 15
Umowa niniejsza sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z czego 1 dla zamawiającego i 1 dla
wykonawcy .
§ 16

Integralną częścią niniejszej umowy jest „Formularz ofertowy” Wykonawcy.

..........................................
ZAMAWIAJĄCY

......................................
WYKONAW CA

20

Załącznik nr 5

…………………………………………
/ oznaczenie Wykonawcy/

WZÓR OŚWIADCZENIA z art. 26 ust. 2d USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
( t.j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 ),

Zgodnie z art. 26 ust. 2d) ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, że:
- * nie należymy do żadnej grupy kapitałowej
- * należymy do grupy kapitałowej i załączamy do naszej oferty przetargowej listę podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej.
* Niepotrzebne skreślić

…………………………………………..
/ data i podpis osoby upoważnionej)
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