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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 134 000 euro    

NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BIAŁOWIEŻY 

17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. STOCZEK 2 

tel./fax (085) 68-12-397 email: zsp@ug.bialowieza.pl 

www.zspbialowieza.edupage.pl 
 

 

 

I. TRYB UDZIELANEGO ZAMÓWIENIA: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2019r.,poz.1843),    

a także wydanymi na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeniami wykonawczymi. 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 

poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy  
 

II.  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Białowieży, ul. Stoczek 2, 17-230 Białowieża w okresie 

jednego roku od dnia podpisania umowy. Szacunkowa ilość paliwa objętego 

zamówieniem to ok. 70 000 litrów (jednorazowe dostawy od 5 000 do 20 000 litrów). 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zrealizowania zamówienia w zakresie 

mniejszym niż szacunkowe ustalenia. 

Olej opałowy lekki powinien odpowiadać normie PN-C-96024:2011. 

Kod CPV: 09135100-5 

Koszty dostawy oleju powinny być wliczone w jego cenę. 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.  

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

2. Na podstawie art. 29 ust.3a ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający 

wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z 

realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania , tj. dowóz oleju opałowego. Dla 

udokumentowania tego faktu Wykonawca lub podwykonawca przedstawi 

Zamawiającemu oświadczenie zawierające wykaz liczby osób wraz ze wskazaniem 

wykonywanego zawodu lub czynności na budowie (bez podania danych osobowych) 

zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę. Wyżej 

wymienione czynności dokonywane będą po podpisaniu umowy z Wykonawcą 
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 Obowiązki Wykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy, 

stanowiącym załączniki nr 6 do SIWZ. 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia systematycznych dostaw w terminie jednego 

roku od daty podpisania umowy. 

IV. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA ORAZ OTWARCIA OFERTY 

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego na adres:  

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białowieży, ul. Stoczek 2 

17-230 Białowieża 

1. Termin składania ofert: 29.10.2019. godz. 10.00 

2. Termin otwarcia ofert: 29.10.2019. godz. 10.05 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy), adresy wykonawców, informacje 

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

zawartych w ofertach. 

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W 

przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle 

Wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy. 
 

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY 

1. Oferenci zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. 

Propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będą brane pod uwagę. 

2. Ofertę zamówienia należy przygotować na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do 

niniejszej Specyfikacji. 

3. Wraz z ofertą należy złożyć oświadczenia i dokumenty wymienione w Rozdziale VII 

niniejszej SIWZ. Kserokopie dokumentów dołączonych do oferty muszą być poświadczone 

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną. 

4. Oferta wraz ze wszelkimi oświadczeniami i dokumentami musi znajdować się w zamkniętej, 

opieczętowanej kopercie z napisem: 

„Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego. 

Nie otwierać przed dniem 29.10.2019. godz. 10.05" 

5. Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania 

po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 

6. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim. 

7. Oferta musi być podpisana przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli 

wykonawcy, upoważnionego(ych) do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub przez 

upoważnionego pełnomocnika wykonawcy. 

8. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to 

pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do 
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podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

9. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. 

10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 

wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu 

zmian lub wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych zasad jak składana 

oferta, tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA" lub 

"WYCOFANIE". 

Koperty oznaczone napisem „ZMIANA" będą otwierane przy otwieraniu oferty Wykonawcy, 

który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, 

zostaną dołączone do oferty. 

Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE" zostaną otwarte w pierwszej kolejności po 

potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi 

zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą 

otwierane. 

11. Poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane lub podpisane własnoręcznie i 

datowane. Parafa (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację 

osoby parafującej (podpisującej). 

12. Zaleca się, aby: 
 

- oferta wraz z dokumentami była trwale spięta, 

- strony oferty wraz z dokumentami były ponumerowane, 

- strony oferty wraz z dokumentami były parafowane. 

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

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 
 1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP 
 2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu , dotyczące:   
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym 
zakresie,  

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w 
tym zakresie,  

3) zdolności techniczne lub zawodowe: Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w 
tym zakresie 

3. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 
stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 

 1) spełnia warunki udziału w postępowaniu (zał. nr 3 do SIWZ),  

 2) nie podlega wykluczeniu (zał. nr 4 do SIWZ), 

4. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP przekazuje zamawiającemu oświadczenie o 
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przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (zał. nr 5 do SIWZ).   

VII. . WYKAZ   DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH 
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 
PODSTAW WYKLUCZENIA 

Celem potwierdzenia spełnienia warunków stawianych oferentom przez Zamawiającego oraz 

dla uznania formalnej poprawności oferta musi zawierać następujące, oryginalne dokumenty 

lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kserokopie lub odpisy: 

1. FORMULARZ OFERTOWY (na załączonym druku) z zawartymi w nim oświadczeniami 
oferenta; załącznik nr 1. 

2. Wydruk publikacji ceny ze strony internetowej producenta oleju opałowego w dniu 

zamieszczenia ogłoszenia o postępowaniu , przyjętą jako podstawę kalkulacji ceny oferty; . 

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

4. OŚWIADCZENIE, że oferent udzieli gwarancji na jakość dostarczanego oleju opałowego; 

załącznik nr 2, 

5. OŚWIADCZENIE oferenta dotyczące spełniania  warunków udziału w postępowaniu 

załącznik nr 3. 

6. OŚWIADCZENIE oferenta dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania; załącznik nr 4, 

7. OŚWIADCZENIE oferenta dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej; 

załącznik nr 5 

8. Wypełniony i zaparafowany projekt umowy; załącznik nr 6. 

VIII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 
 

1. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w 

SIWZ oraz zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej, zgodnej z 

wymaganiami Zamawiającego realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany 

jest w cenie oferty uwzględnić koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia do siedziby 

zamawiającego. 

2. Cena oferty musi być podana w walucie polskiej i uwzględniać podatek VAT. 

3. Do obliczenia ceny oferty należy przyjąć: cenę zakupu 1 litra oleju publikowaną na stronie 

internetowej producenta w dniu zamieszczenia ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w BZP 

(element zmienny w trakcie obowiązywania umowy) oraz marżę/upust Wykonawcy (element 

stały w trakcie obowiązywania umowy) 

4. Zamawiający informuje, że w trakcie trwania umowy dopuszcza zmianę ceny umownej bez 

podatku VAT jednego litra oleju opałowego w przypadku zmiany ceny oleju opałowego przez 

producenta na zasadach określonych we Wzorze Umowy. 
 

IX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, KTÓRE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający za zgodą oferenta poprawi w ofercie oczywiste błędy i pomyłki według zasad 

zawartych w art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Jeżeli poprawienie błędów zgodnie z powyższą procedurą spowoduje zmianę ceny 

ofertowej, ważna i wiążąca dla oferenta i Zamawiającego będzie poprawiona cena. 
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3. W toku oceny ofert zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących treści 

złożonej oferty. 

4. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej 

specyfikacji oraz została oceniona jako najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami wyboru 

określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

5. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich oferentów, którzy złożyli 

ważne oferty, a wybranemu oferentowi dodatkowo wskaże termin i miejsce podpisania umowy. 

6. Umowa z wybranym oferentem będzie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia 

przekazania zawiadomienia o wyborze oferty i nie później niż przed upływem terminu 

związania ofertą, chyba że będą zachodzić przesłanki określone w art. 93 ust.l, pkt. 4-7 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

7. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, wybór 

przeprowadzony zostanie powtórnie spośród złożonych ofert. 
 

X.  KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT 

1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami i wagami: 

 

Lp. Nazwa 

kryterium 

Waga 

kryterium 

Szczegółowy opis 

wzór 

Objaśnienia 

1. Cena 60 % (Cmin/Co)x60 Oferta z najniższą ceną uzyska 

największą ilość punktów 

2. Termin 

dostawy 

40 % do 24h – 40 pkt 

do 48h – 20 pkt 

pow.48h – 0pkt 

Oferta z najkrótszym terminem 

dostawy od dnia zgłoszenia 

otrzyma największą ilość 

punktów 

 

2.Dodatkowe postanowienia dotyczące kryterium cena: Punkty w tym kryterium zostaną 

przyznane wg wzoru: 

C = ( Cmin/Co) x 60 

Gdzie:  Cmin – najniższa cena brutto z ocenianych ofert ( w złotych) 

         Co – cena brutto określona w ocenianej ofercie ( w złotych ) 

3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium 

otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania 

kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ( proporcjonalnie mniejsza) liczba 

punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. 

4. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ( maksymalna liczba przyznanych 

punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, pozostałe 

oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 

5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 

dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i termin dostawy, Zamawiający spośród 

tych ofert dokona wyboru oferty z najniższą ceną, a jeżeli zostały oferty o takiej samej cenie, 
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Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym 

przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

XI. SPOSÓB  POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI  

1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i 

Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza również porozumiewanie się 

faksem na nr 0856812397 lub drogą elektroniczną na adres zsp@ug.bialowieza.pl 

2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron, na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: 

Krzysztof Petruk 

tel. (085) 6812 397 

4. Wyjaśnienia SIWZ. 

 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba 

że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 2 dni przed 

terminem składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 

którym upływa połowa terminu składania ofert. 

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął po upływie terminu składania wniosku 

lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić 

wniosek bez rozpoznania. 

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał 

specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz udostępnia na podmiotowej stronie 

internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białowieży. 

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 

dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

5. Modyfikacja SIWZ. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed 

upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekaże niezwłocznie 

wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a 

także udostępni na stronie internetowej www.zspbialowieza.edupage.pl 

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 

XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
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Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

XIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

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

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 

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

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w 

Białowieży z siedzibą w Białowieży, ul. Stoczek 2 reprezentowany przez Dyrektora 

 kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: 

iod@ug.bialowieza.pl 

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Doposażenie pracowni 

przedmiotowych Zespołu Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Surażu” 

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

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej 

„ustawa Pzp”; 

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

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

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

umowy; 

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

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

5) posiada Pani/Pan: 

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

dotyczących; 

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

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

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO ***; 

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

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

RODO; 

6) nie przysługuje Pani/Panu: 

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

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
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− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO. 

XV. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

Oferentom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia 

przez zamawiającego przepisów Prawa o zamówieniach publicznych przysługują środki 

ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

Białowieża, dnia 16.10.2019 r. 

          


