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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

w trybie przetargu nieograniczonego 

na 

dostawę lekkiego oleju opałowego w ilości 30 000 litrów dla Zespołu Szkół im. 

Konstytucji 3 Maja przy ul. Gajowej 22 w Pobiedziskach Letnisku 

 

 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

 

Zespół Szkół 

im. Konstytucji 3 Maja 

ul. Gajowa 22 

62-010 Pobiedziska 

tel./fax 61 815 34 45 

NIP 784-17-61-273 

REGON 630723736 

Strona zamawiającego: letnisko.superszkolna.pl 

BIP: letnisko.biposwiata.pl 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zwanej dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

 

3. Przedmiot zamówienia. 

 

3.1. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa lekkiego oleju opałowego w ilości 30 000 litrów dla Zespołu Szkół im. 

Konstytucji 3 Maja przy ul. Gajowej 22 w Pobiedziskach Letnisku zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem 

zamawiającego, potwierdzanym każdorazowo osobnym zamówieniem. 

Zamawiający przewiduje na podstawie zakupów dokonanych w roku 2015, że olej opałowy będzie dostarczony do 

siedziby Zamawiającego około 3 razy. Jednorazowa dostawa wynosić będzie: 10 000 litrów. 

Minimalne parametry techniczne oleju opałowego będącego przedmiotem zamówienia winny być zgodne z normą 

PN-C-96024. 

Wymagania techniczne (minimalne wg normy ): 

Nazwa parametru Norma  PN-C-96024 

Gęstość w temp. 15 C (kg/m³) max. 860 

Wartość opałowa (MJ/kg) min. 42,6 

Temperatura zapłonu (ºC) min. 56 

Lepkość kinematyczna w 20ºC (mm²/s) max. 6,00 

Skład frakcyjny: 

-  do 250º C destyluje, (%v/v) 

-- do 350º C destyluje, (%v/v) 

max. 65 

min. 85 

Temperatura płynięcia, (º C) max. -20 



ZP/271-1/15 

 

Dostawa lekkiego oleju opałowego w ilości 30 000 litrów dla Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja przy ul. Gajowej 22 w Pobiedziskach Letnisku 
Strona 3 z 61 

Pozostałość po koksowaniu z 10 % pozostałości destylacyjnej, (% m/m) max. 0,3 

Zawartość siarki, (% m/m) max. 0,2 

Zawartość wody, (mg/kg max. 200 

Zawartość zanieczyszczeń stałych, (mg/kg) max. 24 

Pozostałość po spopieleniu, (mg/litr) max. 0,01 

 

DODATKOWE WYMOGI ZAWARTE W CENIE: 

 

1. Dostawa oleju opałowego, będącego przedmiotem zamówienia do siedziby Zamawiającego na koszt własny 

Wykonawcy (koszt transportu należy uwzględnić w cenie oferty); 

2. Wykonawca będzie dokonywał rozładunku oleju opałowego, będącego przedmiotem zamówienia poprzez 

złącze (gniazdo), które przystosowane jest do zamocowania końcówek znajdujących się na wężach cystern do 

zbiornika do zasilania kotłów centralnego ogrzewania swój własny koszt i we własnym zakresie (koszt 

rozładunku należy uwzględnić w cenie oferty); 

3. Reklamacje co do ilości dostarczonego oleju opałowego, będącego przedmiotem zamówienia odbywać się będą 

w dniu dostawy u kierowcy dostawy jednorazowej; 

4. Dostawa oleju opałowego, będącego przedmiotem zamówienia do siedziby Zamawiającego w terminie do 3 dni 

licząc od dnia przesłania zamówienia faxem lub drogą elektroniczną przez Zamawiającego. Dostawy będą się 

odbywać w godzinach pracy Zamawiającego od 7:30 do 15:30. 

5. Jakość i parametry oleju opałowego, Wykonawca każdorazowo potwierdzać będzie świadectwem jakości 

producenta. 

6. Wraz z dostawą oleju opałowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwo jakości producenta oleju 

opałowego potwierdzający parametry oleju opałowego. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia zgodności parametrów dostarczonego oleju opałowego z 

parametrami wymaganymi w niniejszej specyfikacji. W takim przypadku próbka do oceny jakości oleju 

opałowego będzie przygotowana przez osoby wyznaczone ze strony Zamawiającego i Wykonawcy oraz 

przekazana do laboratorium wskazanego przez Zamawiającego. Koszty badania jakości oleju opałowego 

obciążają Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że w przypadku stwierdzenia niezgodności parametrów oleju 

opałowego dostarczonego z parametrami wymaganymi to Wykonawca pokryje koszty badania laboratoryjnego 

oraz koszty wymiany wadliwego oleju opałowego na oleju opałowego o parametrach zgodnych z wymaganiami 

Zamawiającego. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zgodności ilości oleju opałowego faktycznie dostarczonego 

(wskazania licznika na samochodzie) z ilością oleju opałowego wskazanego na fakturze. W przypadku 

stwierdzenia niezgodności (oleju opałowego faktycznie dostarczonego jest mniejsza niż wykazana na fakturze) 

Wykonawca zobowiązuje się do dokonania korekty faktury i wskazania w niej wielkości faktycznych. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia mniejszej ilości oleju opałowego niż określona w 

przedmiocie zamówienia w przypadku zmniejszonych potrzeb grzewczych, a Wykonawca nie będzie z tego 

tytułu dochodził żadnych roszczeń. 

 

3.2. Podwykonawcy. 

 

Wykonawca całość zamówienia wykona sam bez korzystania z podwykonawców. 

 

3.3. Oferty częściowe. 

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

 

3.4. Oferty wariantowe. 

 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 
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3.5. Zamówienia uzupełniające 

 

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa                                              

w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 

 

3.7. Kody CPV. 

 

CPV: 09.13.51.00-5 

 

4. Termin realizacji zamówienia – wymagany. 

 

Całość zamówienia od dnia zawarcia umowy (przewidywany termin zawarcia umowy to dzień 4.01.2015 r.) do 

dnia 31 grudnia 2016 r. 

 

5. Opis sposobu przygotowania oferty. 

 

5.1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę. 

a) formularz ofertowy; 

b) cennik producenta oleju opałowego, u którego zaopatruje się wykonawca i nazwę oleju opałowego lekkiego 

nadaną przez producenta wraz z adresem strony internetowej, na której cennik jest dostępny podany w 

ofercie przez Wykonawcę na dzień 26.11.2014 r. 

c) prawidłowo wypełnione załączniki oraz wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia wymienione w 

punkcie 7 niniejsze specyfikacji. 

5.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie w formie pisemnej. 

5.3. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

5.4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących 

odpowiednio Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawców. 

5.5. W przypadku podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących tych 

podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 

5.6. Jeżeli zasady reprezentacji Wykonawcy lub podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy nie wynikają 

między innymi z odpisu z właściwego rejestru wymagane jest załączenie aktualnego dokumentu lub jego 

poświadczonej kopii za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela do reprezentowania 

Wykonawcy lub tych podmiotów uprawniającego do składania podpisów w imieniu Wykonawcy lub tych 

podmiotów (pełnomocnictwo). 

5.7. Wszystkie opracowane przez Zamawiającego załączniki do niniejszej specyfikacji stanowią wyłącznie 

propozycję co do formy wymaganych dokumentów. Dopuszcza się przedstawienie wymaganych załączników w 

formie własnej opracowanej przez Wykonawcę, pod warunkiem, iż dokumenty będą zawierać wszystkie żądane 

przez Zamawiającego informacje zawarte w załącznikach i niniejszej specyfikacji oraz będą podpisane przez 

uprawnionego przedstawiciela do reprezentacji w obrocie gospodarczym Wykonawcy. 

5.8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby (osób) podpisującej ofertę. 

5.9. Ofertę należy zszyć, zbindować, oprawić lub złożyć w innej formie uniemożliwiającej rozsypanie się kartek. 

5.10. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

5.11. Oferty składa się w jednym egzemplarzu. 

5.12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 

5.13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

5.14. Opakowanie i oznakowanie oferty: 
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Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w siedzibie zamawiającego 

tj. w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja, Pobiedziska 62-010, ul. Gajowa 22, w sekretariacie oraz 

oznaczyć jak w poniższej ramce: 

nazwa i adres wykonawcy 

Zespół Szkół 

ul. Gajowa 22 

62-010 Pobiedziska 

 

„oferta na dostawę oleju opałowego ” 

opatrzyć klauzulą „nie otwierać” przed 07.12.2015 r. godz. 14:00 

 

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków. 

 

6.1. Warunki udziału w postępowaniu. 

 

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy wykażą, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o 

udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy oraz wykażą, że spełniają warunki określone w art. 

22 ust. 1 pkt. 1 – 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych                                                            

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) dotyczące: 

a) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania. 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia. 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

6.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków. 

 

6.2.1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnienia do wykonywania 

określonej działalności lub czynności, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wykaże, że posiada aktualną koncesję na obrót paliwami 

ciekłymi zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 4 czerwca 1997 r. Prawo Energetyczne. 

 

6.2.2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli 

złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

6.2.3. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem 

technicznym jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

 

6.2.4. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. 

 

6.2.5. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli 

złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

6.2.6. Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych                                              
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(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) jeżeli przedstawi dokumenty wymienione w pkt. 7.2. 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

 

7.1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22. ust. 1 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda dostarczenia następujących 

dokumentów: 

 

7.1.1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (oświadczenie 

zawarto w formularzu ofertowym – załącznik nr 1); 

7.1.2. aktualna koncesja na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 4 czerwca 

1997 r. Prawo Energetyczne. 

 

7.2. W celu wykazania, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów: 

 

7.2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (oświadczenie 

zawarto w formularzu ofertowym – załącznik nr 1); 

7.2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do 

wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert; 

 

7.3. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

 

7.3.1. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o 

ochronie konkurencji i konsumentów, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej 

– załącznik nr 3. 

 

7.4. Informacja dla Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentu, o którym mowa w ppkt 7.2.2., składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzający, że: 

7.4.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert; 

 

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

7.5. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

7.5.1. Wykonawcy występujący wspólnie muszą, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarciu umowy o udzielenie 

przedmiotowego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno 

dokładnie określać zakres umocowania, 
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7.5.2. Każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę składa oddzielnie dokumenty wymienione w ppkt 7.1., 

7.2. i 7.3. przy czym dopuszcza się przedstawienie dokumentu np. przez jednego Wykonawcę, w przypadku, 

gdy jest on zdolny do samodzielnego udokumentowania spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

określonych w art. 22 ust. 1 ustawy. 

7.5.3. Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo 

reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim 

wypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do 

złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika. Pełnomocnictwo zawierać powinno 

umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu zawarcia umowy. 

7.5.4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

7.5.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zmówienia są zobowiązani dostarczyć 

Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę, zawierającą w swojej treści minimum 

następujące postanowienia: 

a) określenie celu gospodarczego, 

b) określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy realizacji 

zamówienia, 

c) oznaczenie czasu trwania współpracy wykonawców wspólnie realizujących zamówienie, obejmującego 

minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia, 

d) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego. 

 

8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 

 

8.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują: 

a) pisemnie na adres Zamawiającego tj.: Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja, Pobiedziska 62-010,                              

ul. Gajowa 22, lub  

b) faxem na nr 61 815 34 45, lub 

c) drogą elektroniczną na adres e-mail: letnisko_zs@wp.pl 

8.2. Dokumenty, które należy uzupełnić na wezwania Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy mające 

potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw do wykluczenia z postępowania 

składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku 

składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

8.3. Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy kierować do Zamawiającego z zapisem w 

nagłówku: „Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego”. 

8.4. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zawartych w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień wszystkim zainteresowanym, 

którzy otrzymali specyfikacje istotnych warunków zamówienia pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść złożonych wniosków wraz z wyjaśnieniami 

udzielonymi przez Zamawiającego zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której jest zamieszczona 

niniejsza specyfikacja. 

8.5. Osobą ze strony Zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pan Adam 

Szymanowski w godzinach od 9
00 

do 14
00 

 od poniedziałku do piątku. 

8.6. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania z Wykonawcami. 

 

9. Termin związania ofertą. 
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Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego upływu terminu do składania ofert. 

 

10.Termin i miejsce składania ofert. 

 

Oferty należy składać do dnia 07.12.2015 r. do godziny 13
45 

 w siedzibie Zamawiającego tj. w Zespole Szkół 

im. Konstytucji 3 Maja, Pobiedziska 62-010, ul. Gajowa 22, w sekretariacie. Oferta złożona po terminie 

będzie zwrócona Wykonawcy bez rozpatrzenia. 

 

11.Termin i miejsce otwarcia ofert. 

 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 07.12.2015 r. o godzinie 14
00

 w siedzibie Zamawiającego tj.                     

w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja, Pobiedziska 62-010, ul. Gajowa 22, w pokoju dyrektora. 

Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Przed otwarciem ofert Zamawiający ogłosi kwotę, jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia. 

Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy Wykonawców, ceny ofert.  

 

12.Opis sposobu obliczenia ceny. 

 

12.1. Cena oferty, za całość zamówienia, musi być podana cyfrowo z wyodrębnieniem podatku od towarów i usług. 

Cena oferty winna być obliczona i zapisana zgodnie z formularzem ofertowym. Cena ofertowa = cena netto + 

podatek vat 

12.2. Cena oferty, za całość zamówienia, musi być podana cyfrowo z wyodrębnieniem podatku od towarów i usług. 

Cena oferty winna być obliczona i zapisana zgodnie z formularzem. Cena ofertowa = cena netto + podatek od 

towarów i usług.  

12.3. Podatek od towarów i usług należy naliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług. Podatek od towarów i usług wynosi: 23%.  

12.4. Cena netto jest iloczynem ceny jednostkowej netto (cena w temperaturze 15
o
 C) za 1 000 litrów oleju 

opałowego i ilość zamawianego oleju opałowego.  

12.5. Cenę netto za 1 000 litów oleju opałowego należy podać i obliczyć według cenników obowiązujących na dzień 

1.12.2015 r. Podane ceny na inny dzień skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

12.6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (złoty polski). 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

 

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych składników: 

 Najniższa cena          - 98% 

 Najkrótszy termin dostawy jednorazowej       -   2% 

Razem          - 100% 

 

Sposób punktowania rozpatrywanych ofert wg 

Wag podanych w specyfikacji 

 

1. Najniższa cena – 98% 
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Ilość punktów = cena najniższa spośród badanych ofert x 98/ cena z badanej oferty 

 

 - maksymalna ilość punktów za cenę – 98,00 pkt. 

 

2. • Najkrótszy termin dostawy jednorazowej – 2% 

 

Ilość punktów = najkrótszy termin dostawy spośród badanych ofert x 2/ termin dostawy z badanej oferty 

 

maksymalna ilość punktów za termin dostawy jednorazowej – 2,00 pkt 

 

Zaoferowanie terminu dostawy jednorazowej dłuższy niż 3 dni oferta zostanie odrzucona. 

Termin dostawy jednorazowej liczony będzie w dniach. 

 

14.Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

14.1. Wybrany Wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy. 

14.2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia 

kryteriów przyjętych w specyfikacji. 

14.3. Wykonawca ma uprawnienie do zmiany terminu podpisania umowy, nie przekraczającego trzech dni 

roboczych, po zawiadomieniu Zamawiającego. 

14.4. Niedopełnienie obowiązku podpisania umowy w uzgodnionym terminie uznane zostanie za uchylenie się od jej 

podpisania. 

 

15.Wzór umowy 

 

15.1.  Wzór umowy jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą stanowi załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.  

15.2. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość 

dokonania istotnych zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w następujących 

przypadkach: 

a) w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstałych z winy 

Zamawiającego lub Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu 

dostaw wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; 

b) zmianie ulegnie urzędowa stawka podatku VAT - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wartości 

wynagrodzenia umownego; 

c) gdy zmianie ulegnie cena hurtowa netto oleju opałowego w dniu dostawy – Wykonawca dokona obniżki 

lub podwyżki ceny netto za 1 000 litrów oleju opałowego wg następującej zasady: 

 różnica między ceną hurtową netto producenta oleju opałowego w dniu dostawy z cennika producenta 

(cennik wraz z adresem strony internetowej, na której cennik jest dostępny podany w ofercie przez 

Wykonawcę) zawierającego cenę hurtową netto oferowanego oleju opałowego, u którego zaopatruje 

się wykonawca i od którego będzie dostarczany lekki olej opałowy, a ceną hurtową netto producenta 

oleju opałowego w dniu 01.12.2015 r. podaną w ofercie Wykonawcy; 

 wartość zmiany ceny netto za 1 000 litrów oleju opałowego, o której mowa powyżej nie może być 

wyższa niż różnica między ceną hurtową netto producenta oleju opałowego w dniu dostawy, a ceną 

hurtową netto producenta oleju opałowego w dniu 01.12.2015 r. (na podstawie cennika znajdującego 

się na stronie internetowej producenta oleju opałowego podanego w ofercie); 

d) gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i nie będą: 

 wprowadzane warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach  procedury przetargowej udzielenia 

zamówienia umożliwiłyby dopuszczenie innych ofert niż ta, która została pierwotnie dopuszczona; 
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 modyfikowały równowagi ekonomicznej umowy na korzyść Wykonawcy w sposób, który nie był 

przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamówienia. 

 

16.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia: 

 

Zgodnie z art. 179 ustawy, środki ochrony prawnej 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 niniejszej ustawy. 

W niniejszym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w dziale VI, rozdział   1 - 3 w art. 

179 – art. 198 g ustawy. 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

5. 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. 

6. Wykonawca lub uczestnik konkursu 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 podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. 

7. 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. 

8.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, albo w terminie 10 dni - 

jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego, 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. 

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: 

Krajowa Izba Odwoławcza 

ul. Postępu 17a 

02-676 Warszawa 

POLSKA 

Tel.: +48 224587840 

Faks: +48 224587840 

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań 

Krajowa Izba Odwoławcza 

ul. Postępu 17a 

02-676 Warszawa 
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POLSKA 

Tel.: +48 224587840 

Faks: +48 224587840 

 

17.Tryb ogłoszenia wyników postępowania: 

 
17.1.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi 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, 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; 

d) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

17.2.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

www.letnisko.superszkolna.pl i http://letnisko.biposwiata.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Zamawiającego zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierające informację, o których mowa w 

pkt. 17.1. a). 

17.3. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 

18.Pozostałe informacje. 

 

18.1. Udostępnianie dokumentacji postępowania odbywać się będzie wg poniższych zasad: 

 udostępnienie nastąpi po złożeniu pisemnego wniosku, 

 zamawiający określi termin i miejsce oraz zakres udostępnienia, 

 zamawiający wyznaczy członka komisji, w obecności którego dokonana zostanie czynność przeglądu, 

18.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  

18.3. Integralną częścią specyfikacji są następujące załączniki: 

Załącznik nr 1 –  Formularz ofertowy. 

Załącznik nr 2 –  Wzór umowy. 

Załącznik nr 3 –  Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o 

ochronie konkurencji i konsumentów, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy 

kapitałowej  

 

 

Z dniem 26.11.2015 r. zatwierdzam specyfikację istotnych warunków zamówienia. 

 

 

Podpis Zamawiającego:..................................  


