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Zamawiający  

Samorządowa Szkoła Podstawowa 
im. mjr. H. Sucharskiego 
84-241 Gościcino, ul. Wejherowska 22  
tel. (058) 672 81 23  
reprezentowana przez 
Dyrektora Szkoły 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

do zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego  
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. "Prawo zamówień publicznych" 

Dział II, Rozdział 3, Oddział 1 – art. 39-46  
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 

wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 200.000 euro dla dostaw 
 

dla zadania pn :  
Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 80.000 litrów do kotłowni  budynku 
szkolnego  Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie przy ul. Wejherowskiej 
22’’ o kaloryczności min. 42,6 MJ/kg wraz z transportem na sezon grzewczy 2013 r. 
 

(CPV): 09.13.51.00-5. 

 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 
pod  nr 486948 - 2012 z dnia 03.12.2012   oraz na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie 
dostępnym w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej: 
www.sspgoscicino.edu.pl 
 
Opłata za SIWZ wynosi: 8,50 zł (słownie: osiem złotych 50/100), którą należy wpłacić na 
rachunek bankowy zamawiającego  - -Urzędu Gminy Wejherowo nr 80 1160 2202 0000 
0000 6196 3934 ( dot zam. publ olej opalowy   SSP Gościcino  ) 
Odbiór SIWZ w siedzibie Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie ul. Wejherowska 
22, 84-241 Gościcino . SIWZ można pobrać w wersji elektronicznej ze strony 
www.sspgoscicino.edu.pl – nieodpłatnie 

 
 
Sporządził:  Danuta Czoska  

 
 
 

……………………………………………. 
Sprawdził pod względem zgodności z ustawą Prawo zamówień 
publicznych :  Helena Dziadkiewicz  
 
Sprawdził pod względem formalno-prawnym: Radca Prawny : 
Mgr Joanna Sarnowska 

 
 
 

……………………………………………. 
 
Zatwierdził    : Dyrektor Szkoly  mgr  Teresa Hewelt   
 
GRUDZIEŃ 2012  R  
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http://www.sspgoscicino.edu.pl/
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L.p. SPIS TREŚCI 
I Słowniczek podstawowych pojęć i zwrotów używanych w SIWZ. 
II Nazwa i adres zamawiającego. 
III Tryb udzielenia zamówienia. 
IV Opis przedmiotu zamówienia. 
V Informacje dotyczące ofert wariantowych i częściowych oraz informacja o 

możliwości zawarcia umowy ramowej. 
VI Informacje dotyczące zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 7   ustawy. 
VII Termin wykonania zamówienia. 
VIII Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 

tych warunków. 
IX Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
X Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z  Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów. 

XI Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 
XII Wymagania dotyczące wadium. 
XIII Termin związania ofertą. 
XIV Opis sposobu przygotowania ofert. 
XV Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
XVI Opis sposobu obliczania ceny. 
XVII Informacje dotyczące walut obcych przy rozliczeniach między Zamawiającym a 

Wykonawcą. 
XVIII Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

najkorzystniejszej, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny 
ofert. 

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

XX Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
XXI Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
XXII Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
XXIII Informacje o podwykonawcach. 
 
 
Załączniki do SIWZ: 
Nr 1 Formularz oferty. 
Nr 1 a  Zestawienie danych zaproponowanego sprzętu wraz z cenami. 
Nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w  

art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Nr 2 a Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów. 
Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy. 
Nr 4 Wykaz zrealizowanych zamówień. 
Nr 5 Projekt umowy. 
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I. Słowniczek podstawowych pojęć i zwrotów używanych w SIWZ. 
Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego i we wszystkich 
dokumentach z nią związanych występują następujące pojęcia lub zwroty należy przez to 
rozumieć: 
Zamawiający 
 

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Gościcinie, ul. Wejherowska 22, 84-241 
Gościcino – Wydział Administracji SSP-G reprezentowany przez Dyrektora 
szkoły 
 

Wykonawca osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, 
złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego oraz 
podmioty te występujące wspólnie. 

Ustawa 
 

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) oraz wszelkie akty 
wykonawcze wydane na jej podstawie. 

Specyfikacja 
 

niniejsza SIWZ oraz wszelkie załączniki i inne dokumenty stanowiące jej 
integralną część. 

Przedmiot 
zamówienia 

zakres prac do wykonania wynikający z opisu przedmiotu zamówienia (rozdz. 
IV SIWZ) oraz załączników stanowiących integralną część SIWZ. 

Oferta 
 

przygotowany przez wykonawcę zestaw dokumentów zawierający formularz 
oferty, oświadczenia i dokumenty żądane w SIWZ oraz załączniki wraz z ceną 
za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

Cena 
 

kwota brutto należna Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia w 
rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 05 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. 
Nr 97, poz. 1050 z poźn. zm.). 

Najkorzystniejsza 
oferta 
 

oferta z najniższą ceną lub oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans 
ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia. 

Zamówienie 
uzupełniające 

zamówienie z wolnej ręki udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zam. 
podstawowego dotychczasowemu wykonawcy dostaw, zamówień 
uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia 
podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana 
wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych 
parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną 
lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze, 
jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu 
nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było 
przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zamówienia 
podstawowego i dotyczy przedmiotu zamówienia w niej określonego. 

Podwykonawca 
 

osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, której Wykonawca powierza wykonanie całości lub części 
przedmiotu zamówienia. 

Pełnomocnictwo  
 
 
 
 
 
 
 
 

oświadczenie woli mocodawcy złożone w formie pisemnej upoważniające 
ściśle określoną osobę lub osoby do dokonywania w jego imieniu czynności 
prawnych określonych w pełnomocnictwie (tj. do reprezentowania wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia – podpisania oferty lub do 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego) wraz z dokumentami potwierdzającymi, że osoba wystawiająca 
pełnomocnictwo jest do tego uprawniona. Wykazanie uprawnienia do działania 
w imieniu Wykonawcy może nastąpić również poprzez przedłożenie 
aktualnego odpisu z właściwego rejestru, albo aktualnego zaświadczenie o 
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub oświadczenia o prowadzeniu 
działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnego Rejestru 
Działalności Gospodarczej z podaniem jego numeru lub wydruk z Centralnego 
Rejestru Działalności Gospodarczej 
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II. Nazwa i adres Zamawiającego: 
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Gościcinie, ul. Wejherowska 22, 84-241 
Gościcino  tel. +48/58 672  81 23 faks +48/58 672 81 23 , e-
mail:ssp_goscicino@poczta.onet.pl adres strony internetowej: 
www.sspgoscicino.edu.pl 

 
III. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. Postępowanie 

prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej nie 
przekraczającej kwoty 200.000 Euro dla dostaw.  

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia: 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest : 
Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 80.000 litrów do kotłowni  budynku 
szkolnego  Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie przy ul. 
Wejherowskiej 22 o kaloryczności min. 42,6 MJ/kg wraz z transportem na sezon 
grzewczy 2013 r. 
 tankowania po 8 000 l (Ilość wyliczona na podstawie zużycia z lat poprzednich) . 
Miejsce dostaw: Gościcino ul. Wejherowska 22   

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części stanowi 
załącznik nr 6 do SIWZ.  

 
3. Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą nazw i kodów ze Wspólnego 

Słownika Zamówień CPV:  
 

Kod Nazwa  
Olej opałowy  

 

091 135 100 -5 

4. Zamawiający do wszystkich nazw, znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 
stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, dopisuje wyrazy „lub równoważny”.  

 

V. Informacje dotyczące ofert wariantowych i częściowych oraz 
informacja o możliwości zawarcia umowy ramowej. 
 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej.  

VI. Informacje dotyczące zamówień uzupełniających, o których 
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.  

1. Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia podstawowego 
udzielenie Wykonawcy zamówień uzupełniających. 

2. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju usług, jak te, które 
stanowią przedmiot niniejszego zamówienia podstawowego określonego w SIWZ. 

3. Zamówienia uzupełniające będą stanowiły nie więcej niż 20% wartości zamówienia 
podstawowego. 

 
VII. Termin wykonania zamówienia. 

 
Zamawiający wymaga, aby cały przedmiot zamówienia dla każdej części został 
zrealizowany w terminie do  31.12.2013 r 

http://www.sspgoscicino.edu.pl/
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VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu 
dokonywania oceny spełniania tych warunków.  

 

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 
poniższe warunki tj.: 

1.  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

 Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że  posiada. 
koncesję na obrót paliwami ciekłymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki, ważna w terminie wykonania zamówienia (zgodnie z ustawą z dnia 10 
kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. 
zm.).  

 2. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu 
zamówienia;  

 
 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w 

zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w 
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzy zamówienia 
polegające na dostawie oleju opalowego o wartości nie mniejszej niż 150 tysięcy 
złotych brutto (potwierdzonych dokumentami, że dostawy te zostały wykonane 
należycie). 

  3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym; 
 Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w 

powyższym zakresie. 
 4. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
 Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w 

powyższym zakresie. 
 5. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji 

przedmiotu zamówienia; 
 Spełnienie warunku- posiadanie opłaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejsza niż_ 200 000,00 zł. 
Ocena spełnienia warunku - nastąpi na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków 
udziału w postepowaniu, o którym mowa SIWZ,raz wymaganych dokumentów i pkt IX SIWZ 
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, że będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia ( art. 26 ust. 2b ustawy P z p). 
 

 6. oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  
w związku z brakiem podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia 
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.   

 

IX. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć 
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu.  

 
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa 

w  art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ). 
2. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w rozdz. 

VIII pkt 2 SIWZ.  
2.1. Wykaz co najmniej trzech dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania 

spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia określonego w rozdz. VIII 
pkt 2 SIWZ, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
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krótszy – w tym okresie,  
z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców. 
Należy wypełnić załącznik nr 4 do SIWZ   

2.2. Dokumenty potwierdzające, że dostawy wykazane w załączniku nr 4 
zostały wykonane należycie.  

2.3 Kalkulacje ceny  - zestawienie  kwot  do realizacji przedmiotu zadania na 
podstawie, którego skalkulowano poszczególne elementy ceny .  
Charakterystykę jakościową  oferowanego   oleju.   
2.4 Polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności w zakresie prowadzonej działalności  o wartości 
200tys.  zł  .  
2.5 Koncesje, zezwolenie lub licencję na podjęcie działalności gospodarczej w 
zakresie objętym zamówieniem publicznym  (wykonawca posiada uprawnienie do 
wykonywania określonej działalności – jest uprawniony do występowania w obrocie 
prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi (art. 22 ust. 1 pkt 1. Prawa zamówień 
publicznych). 
2.6 Zestawienie środków transportu realizujących dostawy z podaniem marki, nr 
rejestracyjnego, wraz z kopiami dowodów rejestracyjnych i aktualnymi świadectwami 
legalizacji układów pomiarowych. 
3. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia 

Wykonawcy z powodu niespełnienia warunków, o którym mowa w rozdz. 
VIII pkt 6 SIWZ. 
3.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy (załącznik               

nr 3 do SIWZ).   
3.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru, 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 składania ofert, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenia  
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

4. Jeżeli Wykonawca polega 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) 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 
wykonaniu zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 2a do SIWZ.  

5. Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnienie warunków, o których mowa w rozdz. 
VIII pkt 2, 3, 4, 5 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach 
określonych w pkt 4 nn. rozdziału, a podmioty te będą brały udział w realizacji 
części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w 
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 3. nn 
rozdziału. 

6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdz. IX pkt 
3.2 SIWZ  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego 
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

7. Dokument/dokumenty, o którym/których mowa w rozdz. IX pkt 6 
powinien/powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert.  

8. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w rozdz. IX pkt 6 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym 
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
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administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis rozdz. IX pkt 7 SIWZ stosuje się 
odpowiednio. 
PODMIOTY WYSTĘPUJĄCE WSPÓLNIE 

9. Zgodnie z art. 23 ust.1 Prawa zamówień publicznych wykonawcy mogą 
wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia składając następujące 
dokumenty: 
9.1. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia składa oddzielne dokumenty wymienione w pkt. 1 i 3 nin. 
rozdziału.  

9.2. Oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo 
do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

9.3. Dokumenty, o których mowa w pkt 2 nin. rozdziału – winni złożyć 
wspólnie.  

10. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną, dokumenty o których mowa 
w pkt 1., 3. nn. rozdziału dotyczyć winny każdego ze wspólników tej spółki.  

11. W przypadku, kiedy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia 
podwykonawcom, którzy zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy będą podmiotami 
udostępniającymi zasoby niezbędne do realizacji zamówienia, musi załączyć do 
oferty dokumenty tych podmiotów, wymienione w pkt 3 nin. rozdziału.  

 

X. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego  
z  Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i 
dokumentów.  

 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wszelką inną 
korespondencję wykonawcy przekazują pisemnie na adres: Samorządowa Szkoła 
Podstawowa Gościcino, ul. Wejherowska 22,84-241 Gościcino. Zamawiający 
dopuszcza możliwość złożenia w/w dokumentów faxem pod warunkiem, że ich 
treść zostanie jednocześnie przekazana pisemnie na adres Zamawiającego.  
Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony 
postępowania otrzymały informację za pomocą faksu i potwierdziły fakt jej 
otrzymania.  

2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu 
składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda 
dokonana zmiana specyfikacji zostanie przez Zamawiającego niezwłocznie 
przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz 
zostanie zamieszczona na stronie internetowej na której udostępniono SIWZ tj. 
www.sspgoscicino.edu.pl oraz na stronie biuletynu zamówień Publicznych. 

3. W wypadku, gdy zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający 
zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 
SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  Przedłużenie terminu składania 
ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.  

5. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 
wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz 
zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ tj. 
www.sspgoscicino.edu.pl 

http://www.sspgoscicino.edu.pl/
http://www.sspgoscicino.edu.pl/
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6. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących treści SIWZ. Informację o terminie zebrania zamieszcza 
na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ  
tj. www.sspgoscicino.edu.pl  W takim przypadku zamawiający sporządza 
informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania oraz odpowiedzi na nie, 
bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania zamawiający doręcza 
niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie 
internetowej, na której udostępniono SIWZ tj. www.sspgoscicino.edu.pl  

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z 
zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy. 

 

XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.  
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami  
jest: Intendentka  Szkoły Helena Dziadkiewicz telefon (058) 672 81 23  fax (058) 672 
81 23  

 

XII. Wymagania dotyczące wadium. 
Zamawiający  nie  żąda od wykonawców wniesienia wadium 
 

XIII. Termin związania ofertą. 
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.  
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 
ofert. 

XIV. Opis sposobu przygotowania oferty.  
1. Wykonawca składa jedną podpisaną ofertę  z zachowaniem formy pisemnej, 

napisaną w języku polskim. Oferta winna zawierać:  
a) Wypełniony formularz oferty - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 

1 do SIWZ. 
b) Zestawienie danych zaproponowanego  oleju - załączniki nr 1 a do SIWZ.  
c) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, zgodnie z definicją przyjętą  

w słowniczku SIWZ. 
d) Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami rozdz. IX 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na 

złożenie oferty w formie elektronicznej. 
3. Wymagane w SIWZ dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej 

za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.  
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia 

oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w rozdz. IX pkt 5 SIWZ, kopie 
dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są 
poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.  

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem 
na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 

6.  Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu 
jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.  

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty.  

8. Wszystkie wymagane od wykonawców dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia  
muszą przedstawiać aktualny stan faktyczny i prawny na dzień składania ofert.  

9. Wszystkie kartki oferty powinny być zaparafowane przez wykonawcę lub 
upoważnionego przedstawiciela wykonawcy i kolejno ponumerowane.  

10. Pełnomocnictwo składane do oferty winno być podpisane przez osoby 
upoważnione (upełnomocnione) do reprezentowania wykonawcy. Dokument ten 

http://www.sspgoscicino.edu.pl/
http://www.sspgoscicino.edu.pl/
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może Wykonawca złożyć w oryginale lub w postaci kopii uwierzytelnionej przez 
notariusza. 

11. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany winny być podpisane 
przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie 
poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie poprawnego. 

13.Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub 
wycofać ofertę. Wprowadzone zmiany do złożonej oferty należy umieścić w 
dodatkowej kopercie z napisem  
 
„Zmiana do oferty pn. dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 80.000 litrów do 
kotłowni  budynku szkolnego Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie, ul. 
Wejherowska 22   o kaloryczności nim. 42,6 MJ/kg wraz z transportem na sezon 
grzewczy 2013 r. oraz dane wykonawcy (pełna nazwa firmy i adres Wykonawcy ).  
14. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę wyłącznie w formie pisma 
wycofującego ofertę przed upływem terminu składania ofert. 
15. Wymagane jest, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa                       

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji były opisane i 
spięte w ofercie w sposób pozwalający na ich oddzielenie od reszty oferty. Przy 
braku wyraźnego rozdzielenia dokumentów stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa Zamawiający wszystkie dokumenty składające się na treść 
oferty uzna za jawne. 

16. Wszystkie kartki oferty muszą być trwale połączone i włożone do jednej koperty 
zaopatrzonej napisem Oferta w przetargu nieograniczonym pn 
„Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie, ul. Wejherowska 22 o 
kaloryczności nim. 42,6 MJ/kg wraz z transportem na sezon grzewczy 2013 r. 
oraz dane wykonawcy (pełna nazwa firmy i adres). Koperta musi być 
zaadresowana na Zamawiającego. 

17. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie w 
myśl art. 84 ust. 2 ustawy.  

18. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia ma zastosowanie ustawa Prawo zamówień publicznych oraz przepisy 
kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 16/1964r. poz. 93, z późn. zm). 

19. Właściwym i obowiązującym prawem do stosowania przy przeprowadzaniu 
przedmiotowego postępowania jest prawo polskie. 

XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
1. Oferty należy składać w samorządowej szkole Podstawowej w Gościcinie,  

ul. Wejherowska 22, do dnia 11.12.2012 r. do godz. 11:00. Wszystkie oferty 
otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną 
 niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania.  

2. Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin skutecznego dostarczenia 
oferty Zamawiającemu. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Samorządowej Szkoły Podstawowej w 
Gościcinie,  
ul. Wejherowska 22, w  Sali nr 2 dnia  11.12.2012 r.  o godz. 11.30.  

4. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
6. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy 

wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

7. Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 zamawiający przekazuje niezwłocznie 
wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert na ich wniosek.  

 

XVI. Opis sposobu obliczania ceny. 
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1. Wykonawca w oparciu o opis przedmiotu zamówienia określi cenę  za całość 
zamówienia    w złotych polskich (PLN) (łącznie z podatkiem VAT – cyfrowo 
i słownie)                                      w rozbiciu na netto i podatek VAT na załączniku 
Nr 1 do SIWZ. Podatek VAT w niniejszym zamówieniu wynosi 23%. Jeżeli 
Wykonawca skalkuluje inną stawkę podatku VAT, zobowiązany jest podać w 
ofercie podstawę prawną takiego działania. Wcześniej (przed złożeniem oferty) 
zobowiązany jest zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie powyższego. 

 
 Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę oferty tak, aby obejmowała wszystkie 

koszty, jakie Wykonawca poniesie przy realizacji zamówienia, w tym również: 
1) Koszt wyprodukowania 
2) Koszt dostawy produktów 
3) Koszt wszelkich załadunków i rozładunków 
4) Koszt cła i podatku granicznego, jeśli takie występują  
5) Podatek od towarów i usług 
6) Ubezpieczenie przedmiotu umowy w zakresie  OC, 
7) Ewentualne upusty i rabaty 
8) Marżę 
9) Koszty materiałów dodatkowych i inne koszty związane z wykonaniem 

zamówienia. 
  Wykonawca zobowiązany jest do podania wartości cenowych: 

1) W formularzu ofertowym (ZAŁĄCZNIK NR 1)  
- Cenę jednostkową netto 1m3 oleju opałowego liczbą i słownie; 
- Łączną wartość netto i brutto całości zamówienia liczbą i słownie. 

a. Ceny należy podać w polskich złotych z dokładnością do jednego grosza 
(dwóch miejsc po przecinku). W przypadku gdy cena nie zostanie 
określona  
w powyższy sposób oferta zostanie odrzucona. 

b. Podana w ofercie cena netto jest ceną ostateczną i stałą.  
c. W przypadku stwierdzenia omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, której nie 

można poprawić na podstawie art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych 
lub inne błędy             w obliczeniu ceny oferta zostanie odrzucona. 
Zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku nie będą traktowane jako błędy w 
obliczeniu ceny. 

d. Podana w ofercie cena może ulec zmianie tylko i wyłącznie w przypadku 
zmiany ceny oferowanego towaru spowodowanej zmianą ceny wprowadzonej 
przez producenta. Zmiana będzie honorowana tylko i wyłącznie jeżeli 
zostanie ona udokumentowana                w ogólnie dostępnym źródle 
informacji producenta np.: Internetowa strona www producenta. 

e. W przypadku zmiany ceny towaru przez producenta Wykonawca zobowiązany 
będzie przedstawić Zamawiającej stosowny dokument potwierdzający ten 
fakt. 

f. Przy ocenie oferty nie będzie brana pod uwagę data zamknięcia oferty. Datą 
wiążącą jest data otwarcia ofert. W przypadku zmiany ceny, do obliczenia 
nowej ceny pod uwagę brana będzie cena podana w wybranej ofercie 
Wykonawcy. Przeliczenie ceny następować będzie zgodnie ze wzorem 
podanym w  projekcie umowy. 

g.    W dniu podpisania umowy obowiązywała będzie cena ofertowa oleju 
opałowego. 

h.  Oferent powinien określić cenę ofertową za 1 m3 paliwa dla miejsca  
jego dostawy bez warunków dodatkowych (m.in. związanymi z warunkami 
zakupu  
paliwa u producenta i dostawy u Zamawiającego ), na dzień  07  grudzień  
2012   r.                                                                            

i. W cenie ofertowej winny być uwzględnione koszty związane z transportem                          
i rozładunkiem w obiektach Zamawiającego. 
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    j.   Cena ofertowa powinna być podana w złotych polskich, jako cena netto, tzn.  
         bez  podatku VAT.  
    k. Sposób obliczania ceny oleju opałowego dla dostawy:  

CD =  CZ ± (Cz x M%)    
                                                                   
gdzie :  
CD    -  cena jednostkowa netto dla dostawy w zł /litr       
CZ - cena zbytu oleju opałowego EKOTERM PLUS lub równoważnego  innego 
o nie gorszych parametrach (w zł/ litr ) obowiązująca w PKN ,,ORLEN ” SA w 
dniu dostawy, podawana na stronie internetowej  PKN ,, ORLEN ” SA; w 
określeniu ceny CZ nie uwzględnia się różnicy temperatury odniesienia  (15 0C) 
do temperatury rzeczywistej w  
miejscu wydania towaru Dostawcy, 
M – oferowana stała marża handlowa Dostawcy (w %) - wartość dodatnia lub   
ujemna. 
l. Dopuszcza się zmianę ceny jednostkowej oleju w okresie obowiązywania  

umowy, która może wynikać jedynie ze zmian ceny zbytu oraz stawki 
podatku VAT. 

m. Składając ofertę Dostawca zobowiązuje się do potwierdzenia ceny zbytu  
producenta oleju przy każdej dostawie w okresie obowiązywania umowy. 

n. Marża Dostawcy określona w ofercie jest marżą wyrażoną w stosunku  
procentowym do ceny zbytu producenta, a Wykonawca składając ofertę 
zobowiązuje  
się do utrzymywania marży na poziomie określonym w ofercie , a jej wartość 
w złotych zależna jest od ceny zbytu producenta 

2. Jeżeli Wykonawca skalkuluje inną stawkę podatku VAT, zobowiązany jest podać w 
ofercie podstawę prawną takiego działania. Wcześniej (przed złożeniem oferty) 
zobowiązany jest  zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie powyższego. 

3. Do porównania i oceny ofert zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto całości 
zamówienia. 

4. Podana przez Wykonawcę cena ryczałtowa określona w załączniku nr 1 do SIWZ 
winna gwarantować pełną realizację zamówienia.  

5. Wykonawca ponosić będzie skutki wynikające z nieuwzględnienia okoliczności, 
które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym od 
Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem 
zamówienia, które umożliwi należyte zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a 
także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty 
z należytą starannością. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie ewentualnych 
rozbieżności w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym 
załącznik nr 6 SIWZ. 

7. Wykonawca załączy zestawienie danych zaproponowanego oleju opałowego  
wraz z cenami zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ. 

8. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany na 
podstawie wszystkich wyjaśnień oraz dokumentów stanowiących „Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia” – załącznik nr 6 do SIWZ. 

9. Do porównania i oceny ofert zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto 
całości zamówienia dla danego zadania. 

 
 

XVII. Informacje dotyczące walut obcych przy rozliczeniach między 
zamawiającym, a wykonawcą. 
Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczeń z wykonawcą w obcej walucie. 
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego będą 
realizowane w PLN. 
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XVIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy 
wyborze oferty najkorzystniejszej wraz z podaniem znaczenia 
tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 

 

1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty w każdej części (zadaniu) 
będzie się kierował następującym kryterium cena – 100%. Ocena oferty 
wyrażona jest w punktach. 

2. Ocena ofert w zakresie przestawionego wyżej kryterium zostanie dokonana 
zgodnie ze wzorem:  

                                    
             najniższa cena spośród wszystkich rozpatrywanych ofert 

                           C=  --------------------------------------------------------------------------------  X 100 pkt 
                                                                 cena oferty badanej  
 

3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną za całość 
zamówienia która w sumie uzyska największą ilość punktów spośród ofert 
nieodrzuconych i spełniających wszystkie wymagania określone przez 
zamawiającego w treści SIWZ. 

4. 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 ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia, a które nie powodują istotnych zmian w treści oferty. 

— niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona 

— jeżeli wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie 
zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy 
jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 Ustawy. 

5. Oferta zawierająca błędy w obliczeniu ceny, zostanie odrzucona na podstawie art. 
89 ust. 1 pkt. 6 Ustawy .  

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

1. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający 
sporządza pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 
96 i 97 Ustawy.  

2. Protokół z postępowania podlega zatwierdzeniu przez Intendenta Zamawiającego 
lub osobę, której kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla 
siebie czynności  

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie 
zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię  
i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, 
którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), 
albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy 
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom  
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. 

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne; 

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
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d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego 
upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.  

4. Ponadto zamawiający ogłosi wynik przetargu zamieszczając informacje, o których 
mowa w pkt 3 lit. a) na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na stronie 
internetowej www.sspgoscicino.edu.pl 

5. W zawiadomieniu wysłanym do wykonawcy, którego oferta została wybrana, 
zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy. 

6. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem 
art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało 
przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo 10 dni – jeżeli zostało 
przesłane w inny sposób.   

7. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem 
terminu, o którym mowa w pkt 6, zgodnie z zapisami art. 94 ust. 2 ustawy. 

8. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, 
Wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą, najpóźniej przed zawarciem 
umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum. 

9. Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby umowa konsorcjum: 
1) określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała 

jednego z członków konsorcjum – głównego partnera (Lidera) do 
koordynowania czynności związanych z realizacją umowy, 

2) stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za całość 
podjętych zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, 

3) oznaczała czas trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu 
zamówienia, 

4) określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot 
zamówienia,  

5) wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez 
któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia, 

6) określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w 
trakcie realizacji zamówienia, 

7) stwierdzała zakaz zmian w umowie konsorcjum bez zgody Zamawiającego,  
8) wskazała sposób rozliczeń z Zamawiającym. 

10. W przypadku, gdy Wykonawcą będzie więcej niż jeden podmiot, wynagrodzenie 
należne Wykonawcy wpłacane będzie na konto podmiotu, zwanego dalej 
„Liderem”, wskazanego wspólnie przez podmioty występujące jako Wykonawca. 

Wskazanie Lidera będzie określone w formie pisemnego upoważnienia 
stanowiącego załącznik do Umowy, w którym wszystkie podmioty występujące 
jako Wykonawca upoważnią Lidera do dokonywania wszelkich rozliczeń z 
Zamawiającym oraz wskazania rachunku bankowego, na który zapłata ma 
nastąpić. Upoważnienie to nie może być odwołane w okresie obowiązywania 
Umowy. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego zapłaty 
wynagrodzenia lub jego części zgodnie z wystawioną przez Lidera fakturą, na 
rachunek w niej wskazany oraz oświadcza, iż zapłata dokonana w powyższy 
sposób zwalnia Zamawiającego z długu wobec Wykonawcy. 

11. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy              
w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego 
badania i oceny, chyba  że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o 
których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.  
 

XX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

             Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

http://www.sspgoscicino.edu.pl/


                
 
 Zam publ  SSP-G.271.04.2012.D.C                                                       

 

           
14 

XXI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone 
do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia 
publicznego 
 

1. Zamawiający wymagać będzie od wybranego wykonawcy zawarcia umowy 
zgodnej z postanowieniami SIWZ.  

2. Projekt umowy stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ  
3. Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w projekcie umowy i 

zobowiązuje się do jej zawarcia, gdy zostanie wybrany na wykonawcę niniejszego 
zamówienia. 

4. Zapisy dotyczące możliwości wprowadzenia zmian do umowy oraz warunki 
dokonywania tych zmian zostały szczegółowo określone w załączniku nr 5 do 
SIWZ - „Projekcie umowy”  

5. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie 
przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. 

 

XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących 
wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

 

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych, a w szczególności: 
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, 

a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o 
zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują 
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.  

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 
zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie 
ustawy.  

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  
a. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału 

w postępowaniu;  
b. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie 

zamówienia; 
c. odrzucenia oferty odwołującego.  

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności 
zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać 
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności 
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.  

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej 
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.  

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią 
przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać 
się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za 
pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.  

7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania 
poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na 
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podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 
ustawy. 

8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza 
czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców  
w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 

9. Na czynności, o których mowa w pkt 8 nin. rozdziału, nie przysługuje odwołanie. 
10. Zgodnie z treścią art. 182 ust. 1 pkt 2 ustawy odwołanie wnosi się w terminie 5 dni 

od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 
ustawy, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.  

11. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.  

12. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 10 i pkt 11 nin. rozdziału 
wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu 
należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia.  

13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może 
przedłużyć termin składania ofert. 

14. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia 
otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści 
ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest 
zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, 
wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.  

15. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg 
terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę 
orzeczenia. 

16. Przystąpienie do postępowania odwoławczego następuje na warunkach 
określonych w art. 185 ustawy. 

17. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 
17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym 
(arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. 

XXIII. Informacje o podwykonawcach. 
1. W ramach realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia 

podwykonawcom części zamówienia. 
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, 

której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 
3. W przypadku, kiedy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia 

podwykonawcom, którzy zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy będą podmiotami 
udostępniającymi zasoby niezbędne do realizacji zamówienia, musi załączyć do 
oferty dokumenty tych podmiotów, wymienione w rozdz. IX pkt 3 SIWZ. 
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Załącznik Nr 1  
 

FORMULARZ OFERTY STRONA 1 z 4 

do zam. publ. pn Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 80.000 litrów do kotłowni  
budynku szkolnego  Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie przy ul. 

Wejherowskiej 22   
 

 
WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:  
 

L.p. 
Pełna nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Adres(y) Wykonawcy(ów) Numer telefonu i faksu 

1. 
 
 
 

 
 

2. 
 
 
 

 
 

 
 
OSOBA UMOCOWANA (UPRAWNIONA) DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY: 

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

Podstawa umocowania 
do reprezentowania 
Wykonawcy.  

 

 
1. Oferuję/emy zrealizowanie przedmiotu zamówienia pn. dostawa oleju opałowego 

lekkiego w ilości 80.000 litrów do kotłowni  budynku szkolnego Samorządowej Szkoły 

Podstawowej w Gościcinie, ul. Wejherowska 22 o kaloryczności nim. 42,6 MJ/kg wraz z 

transportem na sezon grzewczy 2013 r, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia  

za kwotę netto:        ............................... zł 

podatek VAT (23%):       ....................................... zł 

razem brutto:        ....................................... zł 

słownie złotych: ..................................................................................................................... 

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

W tym  
Cena oferty 
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1.1. Cena 1 (litra) oleju opałowego (w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku) 

 

cena netto za 1 litr
 
 

wysokość 
podatku VAT w % 

cena brutto za 1 litr 

....................... zł/litr ......% ...........................zł/litr 

 

Cena netto za 1 litr słownie: ............................................................................................ 

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

.. 

Cena brutto za 1 litr słownie: ............................................................................................ 

1.2. .....................80 000 litrów oleju opałowego (w złotych z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku) 

 

Cena netto za 80 000 
litrów 

wysokość 
podatku VAT w 

% 

cena brutto za 80 000 litrów 

 

....................... zł 23.% ........................... zł 

 

Cena netto za  80 000 litrów  ( słownie: ............................................................................ 

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

Cena brutto za 80 000d litrów  słownie: .......................................................................... 

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

. 

a. Producentem oferowanego do sprzedaży oleju opałowego jest 

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

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

.. 

(należy podać dokładną nazwę producenta oferowanego oleju opałowego) 

b. Adres strony internetowej producenta oferowanego oleju opałowego: 

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

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

Oświadczam/y, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne 

do zrealizowania zamówienia z należytą starannością i zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego tj. wszelkie podatki, cła i opłaty oraz inne koszty mające wpływ na 

realizację zamówienia, koszty ubezpieczenia itp.  

Podpis(y): 
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L.p. 

Pełna 
nazwa(y)  

Wykonawcy
(ów) 

Nazwisko i imię 
osoby (osób) 

upoważnionej(yc
h) do podpisania 
niniejszej oferty 

w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty 
w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i data 

1. 

 
 
 
 

    

2. 
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Załącznik Nr 1 

 
FORMULARZ OFERTY STRONA 2 z 4 

 

 
do zam. publ. pn. Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 80.000 litrów do kotłowni  

budynku szkolnego  Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie przy ul. 
Wejherowskiej 22 

 

 

WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:  

L.p. 
Pełna nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Adres(y) 

Wykonawcy(ów) Numer telefonu i faksu 

1. 
 
 

 
 

2. 
 
 

 
 

 
2. Składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia.* 
3. Jestem/śmy związany/i niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 
4. Zapoznałem/liśmy się ze SIWZ i projektem umowy i przyjmuję/emy te dokumenty bez 

zastrzeżeń.  
5. W/w zamówienie zrealizuję/emy w nieprzekraczalnym terminie do  31.12.2013 r.  
6. Oświadczam/y, że otrzymałem/liśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 
7. Oświadczam/y, że na zaoferowany przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji:12 

miesięcy.  

8. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty 
dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert  
(art. 297 k.k.), 

 
Podpis(y): 

L.p. 

Pełna 
nazwa(y)  

Wykonawcy
(ów) 

Nazwisko i imię 
osoby (osób) 

upoważnionej(yc
h) do podpisania 
niniejszej oferty 

w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty 
w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i data 

1. 
 
 

    

2. 
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Załącznik Nr 1  

 
FORMULARZ OFERTY STRONA 3 z 4 

do zam. publ. pn. Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 80.000 litrów do kotłowni  
budynku szkolnego  Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie przy ul. 

Wejherowskiej 22 
 

 

WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:  

L.p. 
Pełna nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Adres(y) 

Wykonawcy(ów) Numer telefonu i faksu 

1. 
 

 
 

 

2. 
 
 

 
 

9. Oświadczam/y, że: 

 zamówienie wykonam/y samodzielnie*) 

 część zamówienia zamierzam/y powierzyć podwykonawcom (określić zakres): 

L.p. Nazwa części zamówienia (zakres prac powierzony podwykonawcy) 

1.  

2.  

10. Żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej 
informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być 
one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania *: 

L.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 

Strony w ofercie 
(wyrażone cyfrą) 

od do 

1.    

2.    

 
Podpis(y): 

L.p. 

Pełna 
nazwa(y)  

Wykonawcy
(ów) 

Nazwisko i imię 
osoby (osób) 

upoważnionej(yc
h) do podpisania 
niniejszej oferty 

w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty 
w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i data 

1. 
 
 
 

    

2. 
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Załącznik Nr 1  
 

FORMULARZ OFERTY STRONA 4 z 4 

do zam. publ. pn Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 80.000 litrów do kotłowni  
budynku szkolnego  Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie 

 przy ul. Wejherowskiej 22 
 

 

WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:  

L.p. 
Pełna nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Adres(y) 

Wykonawcy(ów) Numer telefonu i faksu 

1. 
 
 

 
 

2. 
 
 

 
 

 
11. Oferta zawiera ............ kolejno ponumerowanych kartek. 
16. Oferta składa się z niniejszego formularza ofertowego oraz z:  

a. ……………………………………………………………………………………………………. 
b. ……………………………………………………………………………………………………. 
c. ……………………………………………………………………………………………………. 
d. ……………………………………………………………………………………………………. 
e. ……………………………………………………………………………………………………. 
f. ……………………………………………………………………………………………………. 
g. ……………………………………………………………………………………………………. 
h. ……………………………………………………………………………………………………. 
i. ……………………………………………………………………………………………………. 
j. ……………………………………………………………………………………………………. 
k. ……………………………………………………………………………………………………. 
l. ……………………………………………………………………………………………………. 

 
 
Podpis(y): 

L.p. 

Pełna 
nazwa(y)  

Wykonawcy
(ów) 

Nazwisko i imię 
osoby (osób) 

upoważnionej(yc
h) do podpisania 
niniejszej oferty 

w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty 
w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i data 

1. 
 
 

    

2. 
 
 

    

 
 
* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 1a 

do zam. publ. Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 80.000 litrów do kotłowni  
budynku szkolnego  Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie przy ul. 

Wejherowskiej 22 
 

 
 

 
F O R M U L A R Z   KALKULACJI       C E N O W  E J 

 
 
Nazwa i adres 
oferenta....................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

 

Opis 
przedmiot

u 
zamówien

ia 
 

Ilość  
w 

 litrach 

Cena 
hurtowa 

producent
a netto 

(zł/litr) na 
dzień 

07.12.2012r 

Marża (M) 
lub  

Upust (U) 
zł/litr 

Cena 
sprzedaży 
netto zł/litr 

VAT 

Cena 
sprzedaż
y brutto 

zł/litr 

Wartość 
brutto  
(cena 

ofertowa) 

Q Ch M U 

Cs 
=Ch+M 

lub 
Cs = Ch-U 

% zł 
Csb = 

Cs+VAT 
W=Q x Csb 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
          

Olej 
opałowy 

lekki 
 

Inne 
koszty 

związane z 
realizacją 
dostawy  

 

80 000         

          
          
Poszczególne ceny należy podać z uwzględnieniem  dwóch miejsc po przecinku.                                                                                                                           

 
1.Oświadczamy, że marża (M)/(U)* w cenie jednostkowej oferowanego oleju wynosi: 
 

*Olej opałowy:  M/U*=....................zł/1 litr. 
2. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do nie zwiększania 
podanej  
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    marży/upustu* do upływu terminu, na który zostanie zawarta umowa z Zamawiającym, tj. 
do    
    dnia 31.12.2013r. 
3.Akceptujemy warunek, że cena jednostkowa oleju opałowego, podana przez nas w 
formularzu  
   cenowym jest stała w całym okresie dostawy, a jej zmiana będzie mogła nastąpić 
wyłącznie w   
   przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa  w  projekcie  umowy.   
 
UWAGA: W kolumnie 3 należy uwzględnić cenę netto producenta oleju opałowego lekkiego 
obowiązującą w dniu 07.12.2012r. potwierdzoną wydrukiem z oficjalnej strony internetowej 
(wydruk należy dołączyć do oferty). 
W przypadku gdy na stronach internetowych producenta nie ma ceny na wskazany dzień 
należy przyjąć ostatnią aktualną cenę oleju przed dniem …….12.2012 r. 
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Załącznik Nr 2 

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,  
o którym mowa w  art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych 

do zamówienia publicznego pn Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 80.000 
litrów do kotłowni  budynku szkolnego  Samorządowej Szkoły Podstawowej  
w Gościcinie przy ul. Wejherowskiej 22 

 
 

WYKONAWCA: 

L.p. 
Pełna nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Adres(y) Wykonawcy(ów) Numer telefonu i faksu 

1. 
 

 
  

2. 
 
 

 
 

 
Oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia tj.: 
 

1) posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

 
2) posiadam/y wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu 

zamówienia, 
 
3) dysponuję/jemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 
 
4) znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji 

przedmiotu zamówienia. 
 
Podpis(y): 

L.p. 

Pełna 
nazwa(y)  

Wykonawcy
(ów) 

Nazwisko i imię 
osoby (osób) 

upoważnionej(yc
h) do podpisania 
niniejszej oferty 

w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty 
w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i data 

1. 
 
 

    

2. 
 
 

    

Uwaga: 
W przypadku gdy wykonawca skorzysta z regulacji art. 26 ust. 2b ustawy i będzie 
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, 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 (zgodnie z 
załącznikiem 2a do SIWZ).  
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Załącznik Nr 2a 

Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy 
do dyspozycji niezbędnych zasobów  

do zamówienia publicznego pn:  Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 80.000 
litrów do kotłowni  budynku szkolnego  Samorządowej Szkoły Podstawowej  
w Gościcinie przy ul. Wejherowskiej 22 

 

L.p. 

Pełna nazwa podmiotu 
oddającego do 

dyspozycji niezbędne 
zasoby 

Adres podmiotu Numer telefonu i faksu 

1. 

 

 

 

 

 

 

 
Zobowiązuję/emy się do oddania na rzecz 

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

(nazwa wykonawcy składającego ofertę) 
do dyspozycji następujące niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia pod nazwą.” 
Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 80.000 litrów do kotłowni  budynku 
szkolnego  Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie przy ul. Wejherowskiej 
22 
……….…………………………………………………………………………………….…………… 
………………………………………………………………………………….……………………… 
…………………………………………………………………………………….…………………… 
…………………………………………………………………………………………….…………… 
……………………………………………………………………………………….………………… 

(wymienić zasoby) 
 
 

 
..................................................................,dn. ......................... 

              miejscowość                                             
 
 
                                                                                                           

…………............................................................................................. 
                                                                                                  podpis i pieczęć osoby (ób) 
upełnomocnionej (ych)  
                                                                                             do złożenia podpisu w imieniu 
podmiotu oddającego do  
                                                                                                          dyspozycji niezbędnych 
zasobów  

 
Podpis(y): 
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L.p. 

Pełna 
nazwa(y)  

Wykonawcy
(ów) 

Nazwisko i imię 
osoby (osób) 

upoważnionej(yc
h) do podpisania 
niniejszej oferty 

w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty 
w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i data 

1. 

 
 
 
 
 

    

2. 
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Załącznik nr 3  

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy 
do zamówienia publicznego pn: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 80.000 litrów  
do kotłowni  budynku szkolnego  Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie 
przy ul. Wejherowskiej 22 

 
 
WYKONAWCA: 

L.p. 
Pełna nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Adres(y) Wykonawcy(ów) Numer telefonu i faksu 

1. 
 

 
  

2. 
 
 

 
 

 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą 
Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 80.000 litrów do kotłowni  budynku 
szkolnego  Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie przy ul. Wejherowskiej 
22 oświadczam/y, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie (nas) z postępowania ze 

względu na okoliczności,  o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz  art. 24 ust.2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia  2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 
113, poz. 759 z późn. zm.). 
Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam dokumenty i 

oświadczenie wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia 

Podpis(y): 

L.p. 

Pełna 
nazwa(y)  

Wykonawcy
(ów) 

Nazwisko i imię 
osoby (osób) 

upoważnionej(yc
h) do podpisania 
niniejszej oferty 

w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty 
w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i data 

1. 
 
 

    

2. 
 
 

    

 
 
 
Uwaga:  
W przypadku osób fizycznych niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z 
postępowania” stanowi jednocześnie oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 
Pzp – o którym mowa w rozdz. IX pkt 3.2. SIWZ. 
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Załącznik Nr 4             
Wykaz zrealizowanych zamówień   

do zamówienia publicznego pn: „ 
Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 80.000 litrów do kotłowni  budynku 
szkolnego  Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie przy ul. Wejherowskiej 22 

 
Oświadczam/y, że posiadam/y wymaganą przez Zamawiającego wiedzę i doświadczenie 
w wykonaniu dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej  trzech 
zamówień polegających na dostawie  oleju opałowego  o wartości nie mniejszej niż 150 
tysięcy złotych brutto w każdym zamówieniu (potwierdzonych dokumentami, że dostawy te 
zostały wykonane należycie). 
 

L.p. NAZWA I ADRES 
ZAMAWIAJĄCEGO 

 

PRZEDMIOT 
ZAMÓWIENIA I JEGO 

WARTOŚĆ 
 

TERMIN 
WYKONANIA 

OD               DO 
dd/mm/rrrr 

 

NR STRONY,   
NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ 

SIĘ DOKUMENTY 
POTWIERDZAJĄCE 

NALEŻYTE WYKONANIE 
ZAMÓWIENIA 

 
 
 
1 
… 

 
 
 
 

…………………….. 

 
 
 
 
 

…………………… 

 
 
 

………… 
 

 
 
 

………… 
 

 
 
 

……………… 
 

……
2 

………………………  
………………………….. 

 
 
 

……….. ……….. ………………….. 

 
 
3 
 

… 

 
 
 
 

…………………….. 

 
 
 
 

…………………… 

 
 
 

………… 
 

 
 
 

………… 
 

 
 
 

……………… 
 

 
 

Czy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów w myśl art. 26 
ust. 2 b ustawy: TAK/NIE* (niepotrzebne skreślić).  
W przypadku gdy wykonawca skorzysta z regulacji art. 26 ust. 2b ustawy i będzie polegać na 
wiedzy i doświadczeniu (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 
stosunków), 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 (zgodnie z załącznikiem 2a do SIWZ).  
 
 
Podpis(y): 

L.p. 

Pełna 
nazwa(y)  

Wykonawcy
(ów) 

Nazwisko i imię 
osoby (osób) 

upoważnionej(yc
h) do podpisania 
niniejszej oferty 

w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty 
w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i data 

1. 
 
 

    

2. 
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Załącznik nr 5 
 

WZÓR 
Umowa nr  ……./2012 

na dostawę oleju opałowego  
zawarta w  dniu     ............................... 2012 r. w Gościcinie 

pomiędzy: 
Samorządową Szkoła Podstawową im. mjr Henryka Sucharskiego z siedzibą w Gościcinie przy 
ul. Wejherowskiej 22, 84-241 Gościcino (NIP Zamawiającego: ……………………. ), 
reprezentowaną przez: 
Dyrektora              - ……………………………  
 
zwanym dalej „Zamawiającym”, 
a .................................................................................................................................................... 
reprezentowanym przez: 
....................................................................................... 
zwanym dalej „Wykonawcą”, 
 
o następującej treści: 

 
Przedmiot, zakres i termin wykonania umowy 

§ 1. 
1.  W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, SIWZ i złożoną ofertą (zał. nr 1 do 
umowy) zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Dostawa 
oleju opałowego lekkiego w ilości 80.000 litrów do kotłowni  budynku szkolnego  
Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie przy ul. Wejherowskiej 22”o 
parametrach: 
 gęstość w temp.15

o
C nie wyższa niż 0,86 g/ml 

 temperatura zapłonu nie niższa niż 56
o
C 

 lepkość kinematyczna spełniajaca wymogi PN-81/C-04011 
 skład frakcyjny: do 250

o
C destyluje nie więcej niż 65%/V/V 

                                do 350
o
C destyluje nie mniej niż 85%/V/V  

 zawartośc siarki nie większa niż 0,2 % /m/m  
 pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01 %/m/m 
 zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg 
 zawartośc ciał obcych nie większa niż 24 mg/kg 
 wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg 
 temperatura płynięcia nie wyższa niż 20

o
C 

 barwa czerwona  
2. Przewidywana ilość oleju opałowego lekkiego, jaką Zamawiający zamierza kupić 80 000 

litrów.  
3. Minimalna ilość jednorazowej dostawy wynosi 8000 litrów, przy czym zastrzega się w stanach 

wyjątkowych oraz w okresie letnim dostawy w mniejszych ilościach tj. ok. 4000 litrów. 
4. Do dostawy wymagane jest dostarczenie świadectwa jakości doręczone wraz  

z dokumentem WZ. 
5. Realizacja dostaw maks. w ciągu 48 godzin od zgłoszenia za pomocą faxu przez osobę 

upoważnioną. 
6. Przepompowanie oleju do zbiornika szkoły za pomocą pompy Wykonawcy zamontowanej na 

cysternie, które będzie się odbywało tylko i wyłącznie w obecności osoby upoważnionej przez 
Zamawiającego. 

7. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną 
część umowy. 

 
Miejsce realizacji zamówienia – kotłownia w siedzibie Zamawiającego 
 

§ 2. 
1. Termin rozpoczęcia dostawy ustala się na dzień:  01.01.2013 r.  
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2. Termin zakończenia dostawy ustala się na dzień:  31.12.2013 r.  
 

Obowiązki stron 
§ 3. 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 
a) Wskazanie miejsca odbioru oleju opałowego, 
b) zapewnienie nadzoru przy odbiorze dostawy w celu potwierdzenia wielkości i jakości dostawy 

w oparciu o wskazania licznika pompy i dostarczone przez Wykonawcę dokumenty. 
§ 4. 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1. Wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością oraz zgodnie  z postanowieniami SIWZ i 

złożoną ofertą. Za jakość dostawy odpowiada Wykonawca. 
2. Wykonanie zamówienia przy użyciu transportu własnego (lub podwykonawcy) w ciągu 48 godzin 

od daty zgłoszenia. 
3. Dostawy będą realizowane w godzinach od 7:30 do 14:30 w dniach pracy Zamawiającego 
4. Zapewnienie odczytu ilości przepompowanego oleju, na sprawnym urządzeniu pomiarowym 

znajdującym się na cysternie. 
5. Dostarczenie świadectwa jakości i WZ na ilość dostarczonego oleju. 
6. W przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatków koniecznych do naprawienia 

wyrządzonej szkody. 
§ 5. 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z wymogami Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy 
wobec zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 

3. Umowa pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą musi być zawarta zgodnie z odpowiednimi 
przepisami kodeksu cywilnego. 

4. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji dostaw - norm, określonych w odpowiednich 
przepisach, dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
bezpieczeństwa ruchu - ponosi Wykonawca. 

5. Dostawy objęte umową powinny być wykonywane, jeżeli jest to możliwe, w taki sposób, 
aby nie zakłócać, w stopniu większym, niż jest to niezbędne, interesów osób trzecich. 

 
Odbiór przedmiotu umowy 

§ 6. 
1. Miejscem odbioru przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego. 
2. Odbiór realizowanego zamówienia następuje po podpisaniu protokołu odbiorowego przez obie 

strony. 
3. W imieniu Zamawiającego protokół podpisywany będzie przez osobę wymienioną w §.9 pkt 1 

niniejszej umowy. 
 
 

Wynagrodzenie 
§ 7. 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia oraz ofertą wykonawcy jest wynagrodzenie umowne. 

2. Wynagrodzenie wyraża się kwotą: 
 

netto        ………………….. zł 

      podatek VAT (23%)                  ………………….. zł 
      razem brutto: .       ……..…………… zł 
      słownie złotych : …………………………………... 

a. cena za 1 litr                                  ……………………… zł 
b. upust ( rabat)              …………………….. zł 
c. marża  ………%      tj ……………….. zł 
d. razem netto za 1 litr                  ………………….  zł 

słownie :………………………………………………………………. zł 
e. podatek VAT    23% ………………….. 
f. cena brutto za 1 litr   …………………. zł  /1000  litr 
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słownie :………………………………………………………………. złotych  
zgodnie ze złożoną kalkulacją cenową  i SIWZ. 
3. Strony zastrzegają sobie prawo zmiany ceny określonej w § 7 pkt 2 w sytuacjach zmiany ceny 

przez producenta zarówno  w przypadku jej podwyższenia jak  
i obniżenia o wartość proporcjonalną do tej zmiany w stosunku do ceny określonej w § 7. 
Obowiązującą ceną będzie cena w dniu dostawy  
z uwzględnieniem ceny upustu (rabatu ) zaoferowanego w ofercie cenowej za 1 litr oleju 
opałowego. Obowiązek udokumentowania zmiany ceny spoczywa  
na dostawcy.  

4. Waloryzacji ceny nie przewiduje się. 
5. W przypadku zmiany stawki podatku VAT na usługi będące przedmiotem umowy,  

w trakcie jej realizacji, ustalona cena brutto może ulec zmianie stosownie  
do zmiany stawki podatku. 

§ 8. 
1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy odbywa się fakturami przejściowymi, po 

każdorazowym odbiorze części przedmiotu umowy, na podstawie protokołu odbioru podpisanego 

przez strony. 

2. Faktura, za wykonaną dostawę, po podpisaniu protokołu, będzie płatna w terminie 30 dni od daty 
jej otrzymania przez Zamawiającego. 

3. Należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie regulowana przelewem z konta 
Zamawiającego na wskazane konto na fakturze przez Wykonawcę. 

 
Osoby odpowiedzialne za realizację umowy 

§ 9. 
1. W trakcie realizacji umowy interesy Zamawiającego reprezentują:  
- intendent SSP Gościcino, Pani Helena Dziadkiewicz – dokonywanie zamówień. 
- konserwator pan Jerzy Kowalewski – przyjęcie dostawy.                
2. W trakcie realizacji umowy interesy Wykonawcy reprezentują: 

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

 
Odpowiedzialność, odszkodowania 

§ 10. 
 

1. Osoba nadzoru wyznaczona przez Zamawiającego jest zobowiązana sprawdzić wykonane 
dostawy i powiadomić Wykonawcę o wykrytych wadach. Wady wykryte we własnym zakresie 
przez Wykonawcę winny być usunięte niezwłocznie. 

2. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego to Zamawiający 
może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej. Udokumentowany koszt usunięcia wad przez osobę 
trzecią ponosi Wykonawca. 

3. W przypadku stwierdzenia wad, których nie można usunąć Zamawiający może żądać obniżenia 
wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. 

 
§ 11. 

1. W razie nienależytego wykonania umowy, Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną: 
a) w przypadku przekroczenia terminu zakończenia realizacji zamówienia - ustalonego na 48 

godzin od daty zgłoszenia dostawy zamówienia - Wykonawca zapłaci  karę umowną w 
wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto, za każdy dzień opóźnienia, 

b) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodów innych niż nie wywiązanie 
się przez Zamawiającego z warunków umowy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 10% wartości umowy netto.  

c) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy, Wykonawca płaci karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia 
umownego netto. Stosowne oświadczenie powinno być złożone w czasie 7 dni od dnia 
zaistnienia zdarzenia uzasadniającego odstąpienie 
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2. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie dotrzymuje warunków umowy, 
w szczególności, gdy nie wypłaca Wykonawcy bezspornego wynagrodzenia za wykonane 
dostawy w terminie określonym w umowie, z zastrzeżeniem zapisów § 11 ust. 4  

3. W wymienionym w ust. 2 przypadku - Wykonawcy przysługuje prawo do zakończenia 
dostaw w terminie 30 dni od daty powiadomienia Zamawiającego na piśmie. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej ze wskazaniem uzasadnienia. 
Wykonawca jest zobowiązany wyznaczyć Zamawiającemu dodatkowy termin do wykonania 
umowy. Staje się wolny po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu. 

5. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić, gdy Wykonawca:  
a) zaprzestanie realizacji dostaw, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 30 dni, 
b) bez uzasadnionego powodu nie rozpoczął lub w przypadku ich wstrzymania przez 

Zamawiającego, nie podjął ich w ciągu 30 dni od chwili otrzymania decyzji o realizacji od 
Zamawiającego, 

c) wykonuje dostawy wadliwie i niezgodnie z wymogami postawionymi w SIWZ oraz nie reaguje 
na polecenia osoby nadzoru dotyczące jakości dostaw, 

d) a także w następujących przypadkach: 
 upadłości lub likwidacji Wykonawcy 
 wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy 
 przystąpienia Wykonawcy do rozwiązania firmy (z wyjątkiem dobrowolności likwidacji w celu 

połączenia lub reorganizacji) będącego następstwem zrzeczenia. 
6. Niezależnie od wystąpienia przypadków, o których mowa w §11 ust. 5, Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnych zmian 
okoliczności, powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

7. Zapłacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia 
dostaw, z jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z warunków umowy. 

8. Dochodzenie kar pieniężnych z tytułu opóźnienia, ustalone za każdy dzień opóźnienia, staje się 
wymagalne: 
a/  za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia w tym dniu, 
b/  za każdy następny dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni. 

9. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego zgodnie z zasadami ogólnymi 
Kodeksu cywilnego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody. 

 
Postanowienia końcowe 

§ 12. 
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sąd Powszechny 
właściwy terytorialnie dla Zamawiającego. 

 

§ 13. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

§ 14. 
Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje 
Zamawiający, a jeden Wykonawca. 
 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 6 do umowy  

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

do zadania pn. Dostawa oleju opałowego 80 000 litrów 
 

Przedmiotem zamówienia jest  

 
dostawa oleju opałowego 80 000 litrów  

CPV  09135100-5 
 
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa  lekkiego oleju opałowego o 
następujących parametrach fizyko – chemicznych  lub równoważnych 

 
• gęstość w temp. 15° C, nie wyższa niż 0,860 g/ml,  
• temperatura zapłonu, nie niższa niż 56oC,  
• lepkość kinematyczna  spełniająca wymagania PN-81/C/-04011,  
• skład frakcyjny:  
- do 250 °C destyluje nie więcej niż 65 %/V/V,  
- do 350 °C destyluje nie mniej niż 85 %/V/V,  
• zawartość siarki nie większa niż 0,20 %/m/m,  
• pozostałość po koksowaniu w 10 % pozostałości destylacyjnej  
nie większa niż 0,3 %/m/m,  
• pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01 %/m/m,  
• zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg,  
• zawartość stałych ciał obcych nie większa niż 24 mg/kg,  
• wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg,  
• temperatura płynięcia nie w wyższa niż – 20 °C,  
• barwa czerwona,  
na potrzeby Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie przy ul. Wejherowskiej 
22.Olej dostarczany będzie partiami – w ilościach zgodnych z każdorazowymi 
zamówieniami.  
 Przewidywana ilość oleju opałowego jaką Zamawiająca zamierza kupić w sezonie 
grzewczym 2012r.  wynosi maksymalnie 80 000 litrów. Podane ilości są ilościami 
maksymalnymi i mogą ulec zmniejszeniu . 

1. Informujemy, że Szkoła będzie mogła zamawiać dostawy minimalne w ilościach  
8000 litrów każdorazowo, przy czym zastrzega się w stanach wyjątkowych oraz w okresie 
letnim dostawy w mniejszych ilościach tj. ok. 4000 litrów. 

2. Do każdej dostawy wymagane jest świadectwo jakości doręczone wraz  
z dokumentem WZ. 

3. Realizacja dostaw każdorazowo maksymalnie w ciągu 24 godzin od zgłoszenia za pomocą 
faksu przez osobę upoważnioną. 

a. Przepompowanie oleju do zbiornika szkoły za pomocą pompy Wykonawcy 
zamontowanej na cysternie, które będzie się odbywało tylko i wyłącznie  
w obecności osoby upoważnionej przez Zamawiającego. 

b. Miejsce realizacji zamówienia: kotłownia w siedzibie Zamawiającego. 
c. Uwaga!  

- Cysterna powinna posiadać: licznik przepompowanego paliwa, złączkę  
na zakończeniu węża kompatybilną ze złączkami w kotłowni ZSP nr 3 w Wejherowie 
przy ul. Budowlanych 2, oraz wąż do przepompowania oleju opałowego o długości 
minimum 25 metrów bieżących. 

Zamawiający do wszystkich nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wskazanych w 
szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, dopisuje wyrazy 
„lub równoważny”.  
 
 

 
 


