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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Dostawa oleju opałowego 

Postępowanie nr ZSK-271-1/18 

 

 

 

 

Rozdział I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego: 

Zespół Szkół im. Hugona Kołłątaja, ul. Kolejowa 9, 34-240 Jordanów. 

Godziny pracy: 8.00-15.00 

Telefon: 18 26 75 514 

Fax: 18 26 74 957 

Adres strony internetowej: www.zskjordanow.pl 

 

Rozdział II. Nazwa zamówienia 

Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa oleju opałowego 

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu: BZP 

Numer ogłoszenia: 609235-N-2018 

Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 27.08.2018 r. 

 

Rozdział III. Tryb udzielenia zamówienia 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

art.10 ust. 1 oraz art. 39–46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami), zwanej w dalszej części „ustawą” oraz 

przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, o wartości szacunkowej mniejszej niż 

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. W zakresie 

nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej 

w dalszej części „SIWZ”) mają zastosowanie przepisy ustawy. 

Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w niniejszym 

postępowaniu stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny 

(Dz.U. Nr 16, poz.93, z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

 

Rozdział IV. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla Zespołu 

Szkół .  

2. Łączna orientacyjna ilość zamawianego oleju opałowego wynosi około 65 000 litrów,          

z zastrzeżeniem ust. 4. 

3. Olej opałowy winien być dostarczony na własny koszt i ryzyko Wykonawcy do 3 kotłowni 

Zespołu Szkół mieszczących się w Jordanowie (Budynek Główny i Hala Sportowa - 

ul. Kolejowa 9, Internat – ul. Banacha 1), z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Rzeczywista ilość zamawianego, w okresie trwania umowy, oleju opałowego przez 

Zamawiającego będzie zależna od jego faktycznych potrzeb, które uzależnione są    

     w szczególności od warunków atmosferycznych panujących w okresie obowiązywania 

umowy.  
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5. Parametry jakościowe, które musi spełniać dostarczany olej opałowy: 

1) wartość opałowa – min. 42,6 MJ/kg, 

2) gęstość w temperaturze 15°C – max 0,860Mg/m3, 

3) lepkość kinematyczna w 20°C – max 6,0mm2/s, 

4) temperatura zapłonu – min. 56oC, 

5) Skład frakcyjny: 

       - do 250oC destyluje - max.65% (V/V) 

       - do 350 oC destyluje -  min. 85% (V/V)              

6) temperatura płynięcia – max –20°C, 

7) zawartość siarki – max 0,1% masy, 

8) zawartość wody – max 200 mg/kg, 

9) zawartość zanieczyszczeń stałych  – max 24 mg/kg, 

10) pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej – max 0,3% masy, 

11) pozostałość po spopieleniu – max 0,01% masy. 

12) Barwa - czerwona 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: Olej opałowy  - 09135100-5. 

6. Dostawy, o których mowa w ust.1 – 4 będą realizowane w kilku etapach, z uwagi na różną 

pojemność zbiorników na olej opałowy w poszczególnych obiektach: 

1) Budynek Główny - pojemność 10.000 litrów, 

2) Internat - pojemność 10.000 litrów, 

3) Hala Sportowa - pojemność 4.800 litrów, 

 Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia: 

1) Dostawy mogą być łączone, dla kilku obiektów, jeżeli wyniknie to z zapotrzebowania 

poszczególnych obiektów. 

2) Dostawy oleju opałowego będą realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku 

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od  8.00 do 15.00. 

3) Jednorazowo może zostać zamówiona dostawa oleju opałowego w ilości nie mniejszej 

niż 3.000 litrów. Wymagany jest grawitacyjny rozładunek paliwa z autocysterny do 

zbiorników. Proponujemy dostawę autocysterną np. o wymiarach 9,2m/2,8m/3,4m, 

(długość / szerokość / wysokość), większy samochód jest dopuszczalny, ale powinien 

być wyposażony w przewód o długości ok.50m do dostarczenia oleju opałowego, 

gdyż może mieć trudności z dojazdem do jednego ze zbiorników. 

Z uwagi na warunki atmosferyczne i rzeczywiste zużycie oleju opałowego 

Zamawiający szacuje, że po podpisaniu umowy z Wykonawcą pierwsza dostawa 

będzie zamówiona w terminie do 30 września 2018r. w ilości 10.000 litrów oleju 

opałowego. 

4) Dostarczona ilość paliwa fakturowana będzie w temperaturze referencyjnej 15°C. 

5) Wykonawca będzie dostarczał olej opałowy na telefoniczny wniosek Kierownika 

Zamawiającego. Na żądanie Wykonawcy Zamawiający potwierdzi zamówienie faksem 

lub mailem.     

    Zamawiający każdorazowo przy dostawie oleju opałowego złoży na prośbę i wzorze 

zaproponowanym przez Wykonawcę stosowne oświadczenie o przeznaczeniu oleju 

opałowego. Zamówienia każdorazowo będą składane przez Kierownika 

Zamawiającego tj. Dyrektora Jednostki 

6) Wykonawca zobowiązany będzie: 

a) co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem uzgodnić z Zamawiającym termin 

dostawy, 

b) dostarczyć zamawianą ilość oleju opałowego terminie do 2 dni od złożenia wniosku, 

o którym mowa w pkt. 4. 

7) Ilość dostarczonego oleju opałowego musi być potwierdzona przez Zamawiającego. 
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8) Każdorazowo do faktury Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć: 

a) certyfikat jakości oleju opałowego z jego analizą, wystawiony przez producenta lub 

jednostkę przez niego upoważnioną, z wyszczególnieniem odbiorcy oleju 

opałowego, 

b) cennik oleju opałowego potwierdzony przez producenta na dzień dostawy, 

wystarczającym jest wydruk ze strony internetowej producenta potwierdzającego 

cenę oleju opałowego na dzień dostawy. 

9) Z uwagi na bardzo niestabilny kurs paliw zależny od wysokości akcyzy, ceny ropy 

naftowej na światowych giełdach, kursu dolara oraz warunków na krajowym rynku 

kształtowanych przez konkurencję, cena za 1 litr dostarczonego przez Wykonawcę 

oleju opałowego będzie obliczana na podstawie obowiązującej w dniu dostarczenia 

oleju opałowego ceny producenta, powiększonej o stałą stawkę marży lub 

pomniejszonej o stały upust Wykonawcy podane w ofercie wg wzoru: 

1 litr oleju opałowego = cena ruchoma producenta „+” stała marża lub „–‘’ 

stały upust „+” należny podatek VAT. 

10)Zaoferowana marża lub upust podany w ofercie nie ulegnie zmianie w okresie 

obowiązywania umowy. 

11)Pierwsza dostawa paliwa zostanie wyceniona po cenie zaoferowanej w przetargu,  

      a każde następne wg ceny wyliczonej jak powyżej w ppkt.9   

12) Termin płatności poszczególnych faktur wynosić będzie 30 dni od ich dostarczenia do 

Zamawiającego. 

7. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia oraz podanej ceny ofertowej przyjmie do 

wykonania dostawę na własny koszt i ryzyko każdej zamawianej partii oleju opałowego do 

właściwych kotłowni. 

8. Wymagania stawiane Wykonawcy: 

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczanego oleju opałowego 

z wymaganiami opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 

2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 

3) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych 

wypadków wynikające z nieprawidłowego realizacji zamówienia lub niewłaściwego 

oznakowania i zabezpieczenia miejsca wyładunku. 

4) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego i bezpieczeństwa ruchu. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji 

zamówienia norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony 

środowiska naturalnego poniesie Wykonawca. 

9. Wymagania dotyczące gwarancji: 

1) Wykonawca udziela gwarancji jakości na każdą partię dostarczonego oleju 

opałowego. 

2) W przypadku dostawy wadliwego oleju opalowego, Wykonawca zobowiązany będzie 

do wymiany na własny koszt i ryzyko tej partii oleju w terminie do 7 dni od dnia 

złożenia reklamacji. 

 

Rozdział V. Termin wykonania zamówienia 

1. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2019 r. 

2. Termin realizacji poszczególnych partii dostaw: do 2 dni od dnia złożenia telefonicznie 

zamówienia. Na żądanie Wykonawcy Zamawiający potwierdzi zamówienie faksem lub 

mailem. 
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Rozdział VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 

oceny spełnienia tych warunków  

1. O udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:  

   1) nie podlegają wykluczeniu  

   2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:  

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 

 Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane kompetencje lub uprawnienia 

do prowadzenia działalności zawodowej, jeżeli wykaże, że posiada ważną koncesję na obrót 

paliwami ciekłymi, ważną co najmniej przez okres realizacji niniejszej umowy.                    

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć stosowny dokument.  

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

 Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu. 

Wykonawca winien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia. Ocena spełniania niniejszego warunku udziału w Postępowaniu, 

zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o złożone przez 

Wykonawcę oświadczenie (załącznik nr 3).  

c) zdolności technicznej lub zawodowej  

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu. 

Wykonawca winien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować 

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania 

niniejszego warunku udziału w Postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia 

– nie spełnia”, w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie (załącznik nr 3). 

 

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia. 

 

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. 

 

4.Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców dokonywana będzie w oparciu 

o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia, 

których wykaz zawiera rozdział VII niniejszej SIWZ. Wykonawcy, którzy nie wykażą 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu a ofertę 

Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą, Ocena spełniania warunków 

dokonywana będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

Niespełnienie któregokolwiek z warunków określonych w pkt. 1 spowoduje wykluczenie 

Wykonawcy, Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
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Rozdział VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy 

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

 

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 

1)  wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1, 

2)  potwierdzenie ceny producenta obowiązującej w dniu 27 sierpnia 2018 roku. 

     (np. wydruk ze strony internetowej producenta poświadczony za zgodność z oryginałem), 

3) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne 

z art. 25a ust. 1 Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3 

4) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 

5 ustawy - załącznik nr 4 

5)  parafowany przez wykonawcę projekt umowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 

6) Wykonawca w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania stawiane   

    przez Zamawiającego wraz z ofertą składa: 

    certyfikat jakości oleju opałowego wydany przez producenta lub jednostkę przez niego   

    upoważnioną z analizą jakościową potwierdzający spełnienie wymagań jakościowych  

    określonych przez Zamawiającego; z dokumentu musi jednoznacznie wynikać,  

    że oferowane dostawy oleju opałowego spełniają wymagania, o których mowa rozdziale  

    IV ust. 5 SIWZ. 

 

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej  

działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu,  

do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 

  

      1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do      

          ewidencji  działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed     

          upływem terminu składania ofert. 

      2. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu   

          firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.   

      3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne  

          z art. 25a ust. 1 Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3 

      4. Koncesja na obrót paliwami ciekłymi wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji    

          Energetyki. 

 

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 art. 24 ust. 1 pkt 23         

/z Ustawy Pzp /załącznik nr 5/. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

 

      Zamawiający dopuszcza złożenie wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy o braku 

przynależności do grupy kapitałowej, w przypadku gdy Wykonawca nie należy do żadnej 

grupy kapitałowej. Zaleca się skorzystanie z druku oświadczenia stanowiącego wg wzoru 

załącznik nr 5. 
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Postanowienia dotyczące składanych dokumentów: 

 

1)  Załączane do oferty dokumenty są składane w oryginale lub czytelnej kopii poświadczonej 

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania 

oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. Jeżeli dokument składany w formie 

kserokopii składa się z więcej niż 1 strony, każda ze stron musi być potwierdzona za 

zgodność z oryginałem. 

2) Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę powoduje 

wykluczenie Wykonawcy z postępowania na podstawie przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

3)  Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem 

informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę. Dokumenty niejawne (zastrzeżone) 

składane  w ofercie Wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany przez siebie sposób. 

       Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika              

z innych aktów prawnych, w tym między innymi z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Prawo 

zamówień publicznych.     

 

 

Rozdział 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. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się wyłącznie w języku 

polskim. 

2. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia – oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub 

faksem, na nr faksu podany w rozdziale I SIWZ, z zastrzeżeniem ust. 4. 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 

ich otrzymania. 

4. Ofertę w niniejszym postępowaniu można złożyć wyłącznie w formie pisemnej. 

5. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest 

Rafał Rapacz w godzinach pracy Zespołu Szkół. 

6. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 

7. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 

kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania 

pisemności postępowania. 

8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania mogą być składane pisemnie lub za 

pomocą faksu i skierowane na adres podany w rozdziale I. 

9. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, 

którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie 

internetowej. 

10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, 

którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej. 

 Wszelkie zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz 

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

Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów 

będą podlegały nowemu terminowi. 
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 Jeżeli wprowadzona zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, 

Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając 

jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, 

jeżeli jest to konieczne oraz jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 

lub 2 ustawy. 

 Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 

w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza informacje o zmianach w swojej 

siedzibie oraz na stronie internetowej. 

 

      Zamawiający nie przewiduje porozumiewania się drogą elektroniczną. 

 

 

Rozdział IX. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

 

 

 

Rozdział 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 upływu terminu składania 

ofert. 

 

Rozdział XI. Opis sposobu przygotowywania oferty. 

1. Na ofertę składa się wypełniony i podpisany Formularz oferty (wg Załącznika nr 1). 

2. Wykonawca wraz z ofertą składa: 

1) Pełnomocnictwo, w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika. 

Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii. 

2) Wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia, o których mowa w treści SIWZ, 

potwierdzające spełnienie: 

a) warunków udziału w postępowaniu, 

b) przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego. 

3. Przygotowanie oferty: 

1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, 

pismem czytelnym. 

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 

3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą 

wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie 

gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 

4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga 

załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 

5) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 

Zamawiającego wzorcami (Załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych 

dokumentach. 

6) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ 

osób podpisującej ofertę. 

7) Wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane oraz spięte (zszyte) 

w sposób trwały, zapobiegający możliwości samoistnej dekompletacji zawartości 

oferty.  
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8) Ofertę należy umieścić w zamkniętej/nieprzejrzystej kopercie. Na kopercie muszą 

znajdować się nazwa i adres Wykonawcy oraz następujące oznaczenia: 

 

Zespół Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie  

ul. Kolejowa 9, 34-240 Jordanów 

Przetarg nieograniczony pn.: „Dostawa oleju opałowego” 

Nie otwierać przed 4 września 2018 r. godz. 9:15” 

 

9) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 

oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 

4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

5. Zmiana oferty lub wycofanie musi być złożone wg takich samych wymagań jak składana 

oferta z dopiskiem na kopercie "ZMIANA" lub "WYCOFANIE". 

6. Zamawiający poprawia w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, 

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

7. Zamawiający odrzuca ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ustawy. 

 

 

Rozdział XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Oferty należy przesłać lub złożyć do/w: Zespole Szkół im. Hugona Kołłątaja  

       w Jordanowie, ul. Kolejowa 9, 34-240 Jordanów (Sekretariat). 

2. Termin składania ofert: do dnia 4 września 2018 r. do godz. 9:00. 

3. Otwarcie ofert: 

1) Zamawiający otworzy koperty z ofertami w: Zespole Szkół im. Hugona Kołłątaja 

w Jordanowie, ul. Kolejowa 9, 34-240 Jordanów (Sekretariat) w dniu 4 września   

2018 r. o godz. 9:15. 

2) Otwarcie ofert jest jawne. 

3)Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza   

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

4) Podczas otwarcia ofert podaje się nazwę (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

4.   Wykonawca nie może wycofać oferty lub zmienić jej treści po upływie terminu składania 

ofert. 

5. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, jej zmianę lub wycofanie, które zostały złożone 

po terminie składania ofert. 

 

Rozdział XIII. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Ceną oferty jest cena za dostawę na własny koszt i ryzyko Wykonawcy oleju opałowego. 

2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo 

i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje. 

3. Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do poniesienia dla 

prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, również koszty nie wymienione 

w dokumentach, których poniesienie jest konieczne dla prawidłowego i kompleksowego 

wykonania przedmiotu zamówienia, w tym: 
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1) koszty zakupu, 

2) koszty załadunku, 

3) koszty transportu do poszczególnych obiektów, 

4) koszty wyładunku, 

5) koszty ubezpieczenia, 

6) VAT, akcyzę, opłaty celne, 

7) wszelkie pozostałe koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej 

realizacji przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z warunkami stawianymi przez 

Zamawiającego. 

4. W celu porównania ofert należy przyjąć za podstawę do określenia ceny jednostkowej 

cenę producenta paliwa obowiązującą na dzień 27.08.2018 r. publikowaną na stronach 

internetowych producenta, do której należy określić własną marżę lub upust. 

5. Cenę oferty należy obliczyć stosując cenę jednostkowa, o których mowa ust. 4 

z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, wg wzoru: 

Cena oferty = (cena jednostkowa producenta oleju opałowego [zł/litr] netto 

obowiązująca na dzień 27.08.2018 r. + stała marża – stały upust) ×65.000 [litrów] + 

podatek VAT 

6. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 

wariantowości cen.  

7. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). 

8. Ostateczną cenę należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku przy czym końcówkę 

poniżej 0,5 grosza należy pominąć, a końcówkę 0,5 grosza i wyższą należy zaokrąglić do 

1 grosza. 

9. Cenę obliczoną zgodnie z zapisami ust. 5 i 8 należy wpisać do formularza ofertowego. 

 

 

Rozdział XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do 

    szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 

1.1 oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą 

specyfikacją, 

1.2 z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne 

określone niniejszą specyfikacją, 

1.3 złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby 

uprawnione, 

1.4 oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie, 

1.5 wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego. 

2. Kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu jest cena. 

3. Znaczenie kryterium wyboru Wykonawcy: Cena brutto- 100 %. 

      Cena brutto - dotyczy wartości całego zamówienia. 

4. Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą: 

 

 

Najniższa zaoferowana cena brutto 

Ilość punktów    = -------------------------------------------------- × 100 pkt. 

                                                           Cena brutto oferty badanej 
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5. Ocena punktowa zostanie dokonana z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, przy 

czym końcówka poniżej 0,005 punktu zostanie pominięta, a końcówka 0,005 punktu 

i wyższa zostanie zaokrąglona do 0,01 punktu. 

6. Oferta, która zawiera najniższą cenę, zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe 

oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.  

      Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość 

punktów. 

 

 

Rozdział XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

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

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

2.  Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę  

     z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 

3.  Wynik postępowania zostanie ogłoszony w siedzibie Zamawiającego przez wywieszenie         

     w ogólnie dostępnym miejscu oraz zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. 

4.  Wykonawcy zostaną powiadomieni niezwłocznie o wyborze oferty, w zawiadomieniu  

     o wyborze oferty Zamawiający poda nazwę (firmę), adres Wykonawcy, którego ofertę  

     wybrano i cenę.     

5.  Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, na warunkach określonych we wzorze  

      umowy, który stanowi załącznik nr 2 i na podstawie przepisów ustawy z dnia  

     29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity – Dz. U. z 2017 roku,   

      poz. 1579, ze zm.)   

6.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą uchyli się od   

     zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę  

     najkorzystniejszą z pozostałych ofert z uwzględnieniem przesłanek zawartych w art.93      

     ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

7.  Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający przekaże ogłoszenie o udzieleniu   

     zamówienia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych.  
 

Rozdział XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

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

zawieranej umowy 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie niniejszego 

zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi 

Załącznik nr 2 do SIWZ. 

 

Rozdział XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w 

toku postępowania o udzielenie zamówienia. 

1. Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu 

przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes 

w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

2. Szczegółowe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w dziale VI 

ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
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Rozdział XIX. Opis części zamówienia 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 

XX. Umowa ramowa 

1. Umowa ramowa 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

XXI. Zamówienia uzupełniające 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

 

XXII. Oferty wariantowe 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

Rozdział XXIII. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

Rozdział XXIV. Informacja dot. udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania niniejszego 

zamówienia. 

 

XXV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń 

z zamawiającym. 

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 

 

XXVI. Aukcja elektroniczna. 

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 

 

Rozdział XXVII. Postanowienia końcowe 

   

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity – Dz. U. z 2017 

roku, poz. 1579 ze zm. ) oraz Kodeks cywilny. 

 

Rozdział XXVIII. Klauzula RODO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół im. H. Kołłątaja, 

siedziba: ul. Kolejowa 9, 34-240 Jordanów, tel. 18 26 75 514.   

 kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkół im. H. Kołłątaja jest 

możliwy pod adresem: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl  

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn."Dostawa oleju 

opałowego" nr ZSK-271-1/18 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 

mailto:iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze
mailto:iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl
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ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 

trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 

  

 

Rozdział XXIX. Załączniki 

Załączniki składające się na integralną część specyfikacji 

 

Załączniki do specyfikacji : 

1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1, 

2. Projekt umowy - załącznik nr 2, 

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3, 

4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 

ustawy - załącznik nr 4, 

5. Informacja w zakresie przynależności do grupy kapitałowej  – załącznik nr 5. 

 

2018-08-27 

Zatwierdził: 

Dyrektor Zespołu Szkół 

im. Hugona Kołłątaja 

w Jordanowie 

Rafał Rapacz  


