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RG.271.1.7.2015                                                                            Grodziec, dnia 12 października 2015 roku                                       
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.271.1.7.2015  
 
Nazwa zadania: Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych:                     
Zespół Szkół w Grodźcu, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Królikowie, 
Społeczna Szkoła Podstawowa im. gen. Edmunda Taczanowskiego w Biskupicach, Społeczna Szkoła 
Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipicach,  Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec,                  
Ośrodek Zdrowia w Grodźcu w latach 2015/2016 
 

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: 
 
Nazwa zamawiającego: Gmina Grodziec 
Adres zamawiającego:               Główna 17 
Kod Miejscowość:  62- 580 Grodziec 
Telefon:  63 248 55 00 
Adres strony internetowej:  www.bip.grodziec.pl  
Adres poczty elektronicznej:  ug@grodziec.pl 
Godziny urzędowania: 7.30- 15.30 
 
Zamawiający działa w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz jednostek określonych  
w zestawieniu stanowiącym Załącznik nr 6 do specyfikacji w oparciu o udzielone mu pełnomocnictwa. 
Zamawiający, na podstawie ww. pełnomocnictw, jest umocowany do przeprowadzenia w imieniu i na 
rzecz jednostek określonych w Załączniku nr 6 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
którego przedmiotem będzie dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych dla punktów poboru 
zgodnie z opisem zawartym w niniejszym SIWZ (pełnomocnictwa do wglądu w siedzibie 
Zamawiającego). 
 

II.  Tryb udzielenia zamówienia 
 
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907z póź. zm), a także wydanymi na podstawie 
niniejszej ustawy Rozporządzeniami wykonawczymi dotyczącymi przedmiotowego zamówienia 
publicznego, a zwłaszcza: 
1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 
składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231), 

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu 
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1692), 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 
progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. 

3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 
Prawa zamówień publicznych. 

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
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zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

III.  Opis przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych                 

w latach 2015/2016  w okresie od 01.11.2015 r. do 31.12.2016 r. w następującej ilości: 

- Zespół Szkół w Grodźcu : 63 000 l, 

- Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Królikowie: 20 000 l, 

- Społeczna Szkoła Podstawowa im. gen. Edmunda Taczanowskiego w Biskupicach: 12 000 l,  

- Społeczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipicach: 10 000 l;  

- Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec : 5 000 l, 

- Ośrodek Zdrowia w Grodźcu : 10 000 l.  

 
Planowana łączna ilość (dla wszystkich jednostek) oleju wynosi: 120 000 l.  
 
Zamawiający wprowadza prawo opcji dopuszczając możliwość zwiększenia ilości zakupionego paliwa do  

10% wskazanej powyżej łącznej ilości, uzależniając to prawo od potrzeb Zamawiającego wynikających                     

z warunków pogodowych. 

Wymagania jakościowe dotyczące oleju opałowego są następujące: 

- gęstość: w temperaturze 15 stopni C - max 0,860 kg/l (tożsamo w 20 stopniach C - max 0,835 kg/l) 

- wartość opałowa - min 42,6 MJ/kg 

- temperatura zapłonu - min 56 stopni C 

- zawartość siarki - max 0,20% 

- lepkość kinetyczna - max 6,00 m2/s 

Dostawa oleju będzie odbywać się na zgłoszenie telefoniczne pracownika poszczególnego Członka Grupy 

Zakupowej: 

- bezpośrednio do wskazanej jednostki 

- w ilościach określonych w zgłoszeniu 

 
Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 

 
09135100-5 – Olej opałowy 

 
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
3. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych   
6. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości 

zamówienia podwykonawcom: 
1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
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2) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcy oraz podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na 
których zasoby wykonawca powołuje sie na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. 

3) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał sie, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest 
obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania                
o udzielenie zamówienia. 

 
7. Wymagania stawiane wykonawcy: 

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi 
opisanymi dla przedmiotu zamówienia.  

2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,  
3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego         

z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.  
4) Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax oraz innych ustaleń 

niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.  
5)  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas 

wykonywania przedmiotu zamówienia.  
8. Informacja na temat płatności.  

1) Rozliczenie robót nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej w terminie 30 dni od 
daty złożenia zamawiającemu.  

2) W przypadku realizacji części zamówienia przez podwykonawców wypłata wynagrodzenia 
następować będzie zgodnie z art. 143 c PZP. 

 
IV.  Termin wykonania zamówienia 

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w okresie od 1.11.2015 r. do 31.12. 2016 r. 
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków. 

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

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający uzna warunek za spełniony , jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie ( zał. nr 2 do SIWZ) 
oraz udokumentuje posiadanie przez Wykonawcę aktualnej koncesji, zezwolenia lub licencji na obrót  
paliwami ciekłymi. 

Wiedza i doświadczenia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli wykonawca złoży odpowiednie oświadczenie                 

( zał. nr 2 do SIWZ). 
 
Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli wykonawca złoży odpowiednie oświadczenie                 
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( zał. nr 2 do SIWZ) oraz wykaz środków transportowych przewidzianych do realizacji zamówienia 
wraz z kserokopiami aktualnych świadectw dopuszczenia do przewozu niektórych towarów 
niebezpiecznych 
 
Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli wykonawca złoży odpowiednie oświadczenie                 
( zał. nr 2 do SIWZ) 
Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli wykonawca złoży odpowiednie oświadczenie                 
( zał. nr 2 do SIWZ) oraz załączy opłaconą polisę w wysokości co najmniej 200 000,00 zł, a w 
przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia i 
zobowiązuje się utrzymać ciągłość tego ubezpieczenia na cały okres obowiązywania umowy.  
 
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły  

  spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach  
(wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do ofert. 

3. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, 
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub 
ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie 
dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym 
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby wykonania zamówienia.  

4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 
 

VI.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

1. Wykonawca, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy, musi załączyć do oferty niżej wymienione oświadczenia i dokumenty: 
1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień 

publicznych – załącznik nr 2 do SIWZ. 
2) Dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności 

lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności 
koncesji, zezwolenia lub licencji. 

3) Wykaz środków transportowych przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z kserokopiami 
aktualnych świadectw dopuszczenia do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych. 

4) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia. 
 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 
24 ust 1 oraz art. 24 ust.2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca składa 
następujące dokumenty: 
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Załączniki nr 3 do SIWZ. 
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 



5 
 

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 wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert 

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert 

5) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 
ustawy Pzp, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. Załącznik nr 
4. Ocena spełnienia ww. warunków nastąpi na podstawie zasady spełnia / nie spełnia. 

3. Inne dokumenty wymagane w SIWZ: 
1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę. (załącznik nr 1 do SIWZ). 
1) Wzór umowy – projekt parafowany przez Wykonawcę. (załącznik nr 5 do SIWZ). 
2) Dowód wniesienia wadium. 

4. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 
Zamiast dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) składa dokument lub dokumenty, wystawione w 
kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada 
uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 
Zamiast dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia : 
a) pkt 2-4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert 
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert 
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

5.  Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: 
Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu 
i do zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo / upoważnienie należy załączyć do oferty. 
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Oferta winna zawierać oświadczenia i dokumenty zawarte w punktach : VI.1. 1) i VI 2. 1)-4) oraz 
oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej zgodnie z art. 26 ust. 2d Prawa zamówień publicznych, dla 
każdego wykonawcy z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 

 
VII.  Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 
wykonawcami 

1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych: 
a) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na: 
Adres zamawiającego podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
b) Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres poczty 
elektronicznej - e-mail: ug@grodziec.pl 
c) Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, 
zawiadomień oraz innych informacji przekazanych faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku gdy 
przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne dokumenty w niniejszym 
postępowaniu będą nieczytelne Zamawiający może się zwrócić o ponowne ich przesłanie za pomocą 
innego z wymienionych w SIWZ sposobów. 
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 
Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: 
imię i nazwisko Jarosław Nowak 
tel. 063 248 55 00 wew. 25 
w terminach godz. pomiędzy 7:30 – 15:30 
Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, 
zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną jest: 
imię i nazwisko Joanna Rowińska 
tel. 063 248 55 00  
w terminach w godzinach 7:30 – 15:30 
 
VIII. Wyja śnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
1.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym 
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2 
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, 
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
3. Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa                      
w pkt.12.2), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści 
specyfikacji bez rozpoznania. 
4. Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim Wykonawcom, 
którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz 
zamieszczone na stronie internetowej. 
5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane 
do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. 
6. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami. 
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IX. Modyfikacja tre ści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
1. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
2. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany 
terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych 
warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej www.bip.grodziec.pl 
3.  Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również 
pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie 
wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. 
4. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia 
zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w 
ofertach, jeżeli będzie to niezbędne. 
5. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia 
Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając jednocześnie termin składania ofert 
o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 
12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych. 
6. Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie ogłoszenia 
zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zamieści informację o zmianach na 
tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.bip.grodziec.pl. 
 
X. Wymagania dotyczące wadium 
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 
2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 10 000,00 zł 
słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100. 
3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 
1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Grodziec: 
 Bank Spółdzielczy o/Grodziec 89 8530 0000 0600 0185 2000 0040 z wpisaniem na dowodzie wpłaty: 
wadium w przetargu pn: „Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych:                     
Zespół Szkół w Grodźcu, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Królikowie, Społeczna 
Szkoła Podstawowa im. gen. Edmunda Taczanowskiego w Biskupicach, Społeczna Szkoła Podstawowa 
im. Marii Konopnickiej w Lipicach,  Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec,  Ośrodek Zdrowia w Grodźcu 
w latach 2015/2016”. 
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 
kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 
3) w gwarancjach bankowych, 
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości . 
4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na 
rachunku zamawiającego. 
5. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46. 
 
XI. Termin zwi ązania ofertą 
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
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3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą 
zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym 
zamawiającego. 
5. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, 
obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza. 
 
XII. Opis sposobu przygotowania oferty 
1. Przygotowanie oferty: 
1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym. 
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu 
osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym 
oraz przepisami prawa. 
4) Dokumenty mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
wykonawcę lub osobę uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. 
5) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego 
pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 
6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, 
o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 
7) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego 
wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach. 
8) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej 
ofertę. 
9) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości 
dekompletacji zawartości oferty. 
2. Sposób zaadresowania oferty: 
1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący 
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 
2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany 
w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone   
w sposób następujący:  
Oferta – Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych: Zespół Szkół                
w Grodźcu, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Królikowie, Społeczna Szkoła 
Podstawowa im. gen. Edmunda Taczanowskiego w Biskupicach, Społeczna Szkoła Podstawowa im. 
Marii Konopnickiej w Lipicach,  Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec,  Ośrodek Zdrowia w Grodźcu      
w latach 2015/2016 
 nie otwierać przed 26.10.2015 r. godz. 10:30. 
3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania 
koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 
 
XIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 
1. Oferty należy składać do dnia: 26.10.2015 r. do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego: 
Urząd Gminy Grodziec 
ul. Główna 17, 62-580 Grodziec 



9 
 
2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej. 
3. Oferty zostaną otwarte dnia: 26.10.2015 r. o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego: 
Urząd Gminy Grodziec 
ul. Główna 17 
62-580 Grodziec 
Sala ślubów 
 
XIV. Opis sposobu obliczenia ceny 
1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,                
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT . 
2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 
3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. 
4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). 
5. Całkowitą cenę ofertową brutto dostawy oleju opałowego należy podać w "Formularzu ofertowym"– 

cenę ofertową należy wyliczyć podając w formularzu hurtową cenę jednostkową producenta na dzień            

20.10.2015rok (dołączając do oferty wydruk ze strony Producenta na dzień 20.10.2015r.), 

powiększoną lub pomniejszoną o określony przez wykonawcę w PLN wskaźnik (który będzie stałą 

wartością przez cały okres realizacji zamówienia), obliczona w ten sposób cena oferowana będzie 

powiększona o należny podatek VAT i pomnożona przez maksymalną określoną przez zamawiającego 

ilość litrów - załącznik nr 1 do SIWZ. 

6. Cena ustalona jest na okres ważności umowy i nie podlega zmianom z wyjątkiem odpowiednich 

zapisów w umowie. 

7. Cenę ofertową należy podać w PLN wraz z podatkiem VAT, z dokładnością do drugiego miejsca po 

przecinku. VAT wyliczony będzie do faktur zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prawidłowe ustalenie 

podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów                 

i usług i podatku akcyzowym. 

8. W okresie realizacji zamówienia cena oleju ulegnie podwyższeniu lub obniżeniu na podstawie zmian 

cen producenta potwierdzonych wydrukiem strony internetowej. 

 
XV. Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz                             
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
1. Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów: 
1) Cena ofertowa (waga 98%), 
Punktacja będzie przyznawana na podstawie obliczeń dokonanych wg wzoru: 
Cena oferty najniższej / cena oferty badanej x 98 = ilość punktów 
2)  termin realizacji dostawy (waga 2%) 
Punktacja będzie przyznawana na podstawie obliczeń dokonanych wg wzoru: 
terminy realizacji w terminie dłuższym niż 48 godzin  = ilość punktów 0 
termin realizacji w przedziale 24 godzin - 48 godzin= ilość punktów  1 
termin realizacji do 24 godzin = ilość punktów  2 
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2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji 
dotyczących złożonej oferty. 
3. Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń 
lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub 
pełnomocnictw albo, jeżeli złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zawierające błędy lub wadliwe 
pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich 
złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie 
postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny spełniać 
warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych. Zamawiający w wyznaczonym przez siebie 
terminie, wzywa także do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 
w art. 25 ust.1 ustawy PZP. 
4. Zamawiający poprawia 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, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego 
oferta została poprawiona. 
5. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących 
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 
6. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia. 
7. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 
1) jest niezgodna z ustawą Pzp; 
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 
2 pkt 3 ustawy Pzp; 
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji; 
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
lub niezaproszonego do składania ofert; 
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 
7) 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 Pzp; 
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
 
XVI. W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej. 
XVII. Informacja o formalno ściach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
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Każdy z Zamawiających wspólnie udzielających zamówienia (jednostki wymienione w Załączniku 
nr 7 do SIWZ) podpisze osobno z Wykonawcą umowę, zgodną z projektem stanowiącym Załącznik 
nr 5 do SIWZ, z zastosowaniem ceny jednostkowej ….. z formularza cenowego. 
2. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z zawieranej umowy jest tożsamy z jego 
zobowiązaniem zawartym w ofercie. 
 
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień 
wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. 
3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając w 
szczególności: 
a) nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a 
także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną 
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. 
b) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce, 
c) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce. 
d) terminie, po upływie, którego możliwe będzie zawarcie umowy. 
4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: 
1) zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń, 
2) zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego – strona www.bip.grodziec.pl 
5. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadomi 
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem 
terminu składania ofert 
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne. 
6. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek 
wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, 
które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 
7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie określonym w art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych . 
8. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę. 
9. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał 
się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia 
postępowania. 
 
XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
Zamawiający nie żąda wniesienia należytego wykonania umowy 
 
XIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień 
wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz danych zawartych                  
w ofercie. 
2. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 
 
XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 
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1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują 
wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego 
zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony 
prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia 
środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 
3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
3) odrzucenia oferty odwołującego 
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 
4. W przypadku: 
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, lub 
2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 
przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie wykonawca może w terminie przewidzianym do 
wniesienia odwołania poinformować o nich zamawiającego. W przypadku uznania zasadności 
przekazanej informacji zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności zaniechanej, informując o 
tym wykonawców. 
5. 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. 
6. Odwołanie wnosi się w terminie: 
1) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub 
2) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli zostało ono przesłane pisemnie, 
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 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 
zamawiającego - www.bip.grodziec.pl. 
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 24.7. 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. 
9. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia. 
2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień 
Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 
10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej 
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu. 
11. 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. Przesłanie 
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kopii odwołania może nastąpić za pomocą jednego ze sposobów określonych w pkt. VII niniejszej 
specyfikacji, z zachowaniem zasad tam określonych. 
12. Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym powyżej, 
stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą. 
13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 
14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą 
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 
15. Kopię odwołania Zamawiający: 
1) przekaże niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
2) zamieści również na stronie internetowej - jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub 
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wzywając wykonawców do przystąpienia do 
postępowania odwoławczego. 
16. Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi w terminie 3 dni od dnia otrzymania 
kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść 
strony, do której przystępuje. 
17. Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w 
formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 
za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz 
wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 
18. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie zawiera braków 
formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania. 
19. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do Sądu. 
20. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień 
publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g. 
 
XXI. Postanowienia końcowe 
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich 
otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania za wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do 
protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników 
postępowania. 
2. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad: 
- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku 
- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów 
- udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika zamawiającego 
- wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert, za pomocą urządzeń 
lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu 
- udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy – 
urzędowania. 
3. Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą, faksem lub 
drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie dokumentów będzie 
znacząco utrudnione zamawiający poinformuje o tym wykonawcę oraz wskaże sposób, w jaki mogą one 
być udostępnione. 
4. Kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem wykonawcy zamawiający wykonuje 
odpłatnie (cena 0,20 zł. za 1 stronę). 
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5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. 2010 nr 223 poz. 1458) oraz Kodeks 
Cywilny. 
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
XXII. Zał ączniki 
Załączniki składające się na integralną część specyfikacji: 
1. Formularz ofertowy- Załącznik Nr 1 
2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- Załącznik nr 2 
3. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania- Załącznik Nr 3 
4. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej z art. 26 ust. 2d Prawa zamówień publicznych- 

Załącznik nr 4      
5. Istotne Postanowienia Umowy - Załącznik Nr 5    
6. Lista podmiotów, na rzecz i w imieniu których działa Zamawiający 
7. Lista podmiotów, które podpiszą umowy z Wykonawcą      
                                                                                                                         
 
 
 

Wójt Gminy Grodziec 
   /-/ Anna Andrzejewska 

_______________________ 
                                                                                                                      Kierownik zamawiającego 
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RG.271.1.7.2015                             Załącznik Nr 1 do SIWZ 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 
 
Dane dotyczące wykonawcy 
 
Nazwa:     ................................................ 
   
Siedziba: ................................................  
   
Adres poczty elektronicznej:               ................................................   
Strona internetowa:               ................................................   
Numer telefonu:               …….........................................   
Numer faksu:                …….........................................  
Numer REGON:               ................................................. 
Numer NIP:                .................................................  
Nazwa banku i Nr konta oferenta           …………………………………… 
Forma wniesienia wadium                      …………………………………… 
 
Dane dotyczące zamawiającego 
 
Gmina Grodziec 
ul. Główna 17 
62-580  Grodziec 
 
Zobowiązania wykonawcy 
 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na zadanie: Dostawa oleju opałowego dla potrzeb 
grzewczych budynków gminnych: Zespół Szkół w Grodźcu, Szkoła Podstawowa im. Kornela 
Makuszyńskiego w Królikowie, Społeczna Szkoła Podstawowa im. gen. Edmunda Taczanowskiego w 
Biskupicach, Społeczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipicach,  Biblioteka Publiczna 
Gminy Grodziec, Ośrodek Zdrowia w Grodźcu w latach 2015/2016 
Numer sprawy: RG.271.1.7.2015, oferujemy wykonanie  całości zamówienia za cenę: 
 

Cena oferty 
 
 
1. 

Hurtowa cena producenta 1 litra oleju opałowego na dzień 20.10.2015 r. 
ogłoszona na stronie internetowej producenta 
 

 
………………….. 

 
2. 

 
Stały wskaźnik ( ze znakiem + lub - ) w PLN 
 

 
…………………... 

 
3. 

 
Oferowana przez wykonawcę cena 1 litra oleju netto 
( pozycja 1 +/- pozycja 2) 

 
…………………. 

 
4. 

 
Podatek VAT w  PLN na 1 litr oleju 
 

 
………………… 
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5. 

  
Cena 1 litra oleju opałowego brutto (pozycja 3 + pozycja 4) 
 

 
………………… 

 
6. 

                                                                                                                             
Całkowita cena ofertowa brutto ( 132 000  litrów x pozycja 5) 
 

                 
………………… 

 
Termin realizacji dostawy w godzinach: ……………………......... 
 
Oświadczam, że: 

1.Gwarantujemy realizację zamówienia w  latach 2015/2016 - w okresie od 01-11-2015 do 31-12-2016 r.  

2. Dostawa oleju będzie odbywać się na zgłoszenie telefoniczne lub faksowe pracownika Urzędu Gminy                     

w Grodźcu: 

- bezpośrednio do wskazanej jednostki 

- w ilościach określonych w zgłoszeniu 

3.Warunki płatności - 30 dni. 

4.   Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz 

wszystkimi załącznikami stanowiącymi jej integralną część i nie wnosimy do niej żadnych 

zastrzeżeń. 

5.   Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania 

ofert.   

6. Poświadczam wniesienie wadium w wysokości …………………..w formie………………  

7. Bank i numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium:………………………..….  

8. Oświadczamy, że załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został 

przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 

zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

Osoby do kontaktów z Zamawiającym 

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy: 

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... ..........  

zakres odpowiedzialności 

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... ..........   

 

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej 

Nazwisko, imię .................................................................................................... 

Stanowisko ........................................................................................................... 
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Telefon...................................................Fax......................................................... 

Zakres*: 

- do reprezentowania w postępowaniu 

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

- do zawarcia umowy 

Należy wskazać jaką część zamówienia wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

Dokumenty 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:  

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

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

Zastrzeżenie wykonawcy 

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 

……………………………………………………………………………………………… 

Inne informacje wykonawcy:  

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

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

(data i czytelny podpis wykonawcy) 
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RG.271.1.7.2015                                                                                                      

   Załącznik Nr 2 do SIWZ 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 
 
 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
Miejscowość                  ................................................   Data ..................... 
 
  
Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone szczegółowo w specyfikacji 
istotnych warunków zamawiającego, dotyczące w szczególności:  
 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  

2) posiadania wiedzy i doświadczenia  
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej 

 
 
Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty                   
i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
 
 

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

                                                                                   (data i czytelny podpis wykonawcy) 
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RG.271.1.7.2015                                                                                                    Załącznik Nr 3 do SIWZ 
 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POST ĘPOWANIA 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
Miejscowość ................................................      Data ..................... 
 

Oświadczamy, że w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia z 
powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych w 
szczególności: 

1) Firma, którą reprezentujemy nie wyrządziła szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 
nienależycie, nie została zobowiązana do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek 
zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały 
stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem 
postępowania. 

2) z Firmą, którą reprezentujemy zamawiający nie rozwiązał, nie wypowiedział umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, ani nie odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z 
powodu okoliczności za które Firma, którą reprezentujemy ponosi odpowiedzialność, jeżeli 
rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed 
wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% 
wartości umowy. 

3) w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, z 
wyjątkiem sytuacji, gdy po ogłoszeniu upadłości doszło do zawarcia układu zatwierdzonego 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
przez likwidację majątku upadłego. 

4) Firma, którą reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianych 
prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości 
wykonania decyzji właściwego organu. 

5) osoby określone w art. 24 ust. 1 pkt 4) do 8) nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego 

6) w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy, Sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 
groźbą kary. 

7) w przypadku wykonawcy będącego osobą fizyczną, nie zostałem / zostałam prawomocnie 
skazany / skazana za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 
2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia 
uprawomocnienia się wyroku. 
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8) Firmy, którą reprezentujemy, będącą spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, 
spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, nie skazano prawomocnie za przestępstwo, o 
którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku, 
odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka 
organu zarządzającego  

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty                
i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

 

................................................................................. 
                                                                                (data i czytelny podpis wykonawcy) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 
 
 
RG.271.1.7.2015                                                                                                      Załącznik Nr 4 do SIWZ 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZ ĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ  
 
 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
Miejscowość                  ................................................   Data ..................... 
 
 
Na mocy art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych składam listę podmiotów należących do tej 
samej grupy kapitałowej: 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 
  
 

................................................................................. 
                                                                                          (data i czytelny podpis wykonawcy) 

 
Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej / że podmiot, który reprezentuję nie należy do grupy 
kapitałowej *. 
 
 
 
 

................................................................................. 
                                                                                       (data i czytelny podpis wykonawcy) 

 
*  Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
UWAGA! Umowa zostanie zawarta odrębna przez każdego członka grupy zakupowej. 

 

UMOWA  nr RG.272….2015    

                                                  

Dot. Dostawy oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych:  

Zawarta w dniu …………. 2015 r. w Grodźcu 

pomiędzy ………………………………  

reprezentowaną przez 

……………………………………………… 

……………………………………………….   

zwaną ”Zamawiającym” 

a:  

firmą …………………………………………… 

reprezentowaną przez 

…………………………………………………. 

  zwanym w dalszej części „Wykonawcą"   

wybranym w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego  nr  sprawy RG.271.1.7.2015 

§1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia polegającego na dostawie 
oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych: Zespół Szkół w 
Grodźcu, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Królikowie, Społeczna 
Szkoła Podstawowa im. gen. Edmunda Taczanowskiego w Biskupicach, Społeczna 
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipicach, Biblioteka Publiczna 
Gminy Grodziec, Ośrodek Zdrowia w Grodźcu w latach 2015/2016 na rzecz 
Zamawiającego na zasadach określonych w niniejszej umowie. 
Planowana łączna ilość (dla wszystkich jednostek) oleju wynosi 120 000 litrów 
 

2. Zamawiający wprowadza prawo opcji dopuszczając możliwość zwiększenia ilości 

zakupionego paliwa do 10% wskazanej powyżej łącznej ilości, uzależniając to prawo 

od potrzeb Zamawiającego wynikających z warunków pogodowych.      
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Zgodnie z powyższym maksymalna ilość oleju wynosi 132 000 litrów w okresie 

obowiązywania umowy.  

 
3. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia zawarty                          

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.   

 § 2 

1. Wykonawca przedstawiając cenę będzie nią związany od chwili otwarcia ofert do końca 

realizacji zamówienia. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie umowy kwotę netto za 1 litr ....złotych  

plus podatek VAT (23%), tj. cena brutto za 1litr …. .złotych. W cenie zawarte są także 

koszty transportu. Zapłata nastąpi w ciągu 30 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę 

faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie przyjęcie dostawy oleju przez 

Zamawiającego bez zastrzeżeń. Faktura VAT musi być wystawiona w dniu tankowania.   

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany ceny oleju opałowego wynikające ze zmiany cen 

producenta. Zmiany te wymagają aneksu do przedmiotowej umowy. Wykonawca 

zobowiązuje się do określenia wskaźnika, który będzie stałą wartością przez cały okres 

realizacji zamówienia  (zmiana ceny może dotyczyć tylko ceny producenta). 

4. Dostawa oleju opałowego realizowana będzie na podstawie bieżących zgłoszeń 

telefonicznych w ciągu……………………. godzin od zgłoszenia zapotrzebowania przez 

Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przy każdym tankowaniu świadectwo jakości 

paliwa – atest oferowanego produktu oraz wydruk ze strony Producenta podpisany                

i potwierdzony za zgodność z oryginałem obowiązującej ceny na dzień tankowania, jak 

również wydruk z urządzenia pomiarowego cysterny podczas tankowania. 

6. Zamawiającemu służy prawo dokonania kontrolnego sprawdzenia jakości oleju 

opałowego w podanych atestach. Koszty przeprowadzenia prób ponosi Zamawiający. 

7. W razie stwierdzenia odstępstw od norm jakościowych koszty przeprowadzenia prób 

ponosi Wykonawca. 

8. W przypadku wystąpienia awarii urządzeń grzewczych spowodowanych złą jakością 
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dostarczonego oleju opałowego Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami usunięcia 

awarii oraz kosztami poniesionych strat w wyniku awarii. 

9. Wykonawca oświadcza, że znane są mu zasady i warunki oraz przepisy bhp dotyczące 

transportu, dostaw i wydawania paliw oraz zobowiązuje się ich przestrzegać. 

§ 3 

W razie niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania dostawy oleju opałowego 

Zamawiający może, według swego uznania od umowy odstąpić, albo wyrazić zgodę na 

przesunięcie terminu realizacji zamówienia. 

§ 4 

1. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy Zamawiający może żądać od 

Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto. 

2. W przypadku przesunięcia terminu realizacji dostawy Zamawiający obciąży Wykonawcę karą 

umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki 

W razie zmiany ceny oleju opałowego w okresie opóźnienia na niekorzyść Zamawiającego                  

do rozliczeń przyjmuje się cenę ostatnio stosowaną. 

§ 5 

 W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości                          

o powyższych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, którą świadczył.  

          § 6 

Okres obowiązywania umowy: od 01.11.2015 r.  do 31.12.2016 r. 

       § 7 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności                 

z uwzględnieniem art. 144  Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 

z późn. zm.). 

§ 8 

 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy  Kodeksu 
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Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 9 

Sprawy sporne, jakie mogą wyniknąć w trakcie realizacji postanowień umowy, podlegają 

rozpatrzeniu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 10 

 

Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

§ 11 

 

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Zamawiający:                                                                                  Wykonawca: 
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RG.271.1.7.2015                                                                                                      Załącznik Nr 6 do SIWZ 
 
 
 

LISTA PODMIOTÓW NA RZECZ I W IMIENIU KTÓRYCH DZIAŁA ZAMAWIAJĄCY 
 
 

Lp. Gmina Nazwa jednostki Typ jednostki

Punkt składu opału 

(miejsca gdzie będzie 

składowany opał - zbiorniki 

na olej opałowy)

Okres 

obowiązywania 

umowy

Szacunkowe 

zużycie oleju 

opalowego

1 Grodziec Zespół Szkół w Grodźcu

jednostka 

samorządu 

terytorialnego Pl. Abp. B. Dabrowskiego 4 do 31.12.2016r. 63000 l

2 Grodziec

Szakoła Podstawowa im. Kornela 

Makuszyńskiego w Królikowie

jednostka 

samorządu 

terytorialnego

Krolików 82

62-580 Grodziec do 31.12.2016r. 20 000 l

3 Grodziec

Społeczna Szkoła Podstawowa 

im. Gen Edmunda 

Taczanowskiego w Biskupicach stowarzyszenie

Biskupice 59

62-580 Grodziec do 31.12.2016r. 12 000 l

4 Grodziec

Społeczna Szkoła Podstawowa 

im. Marii Konopnickiej w 

Lipicach stowarzyszenie

Lipice 13

62-580 Grodziec do 31.12.2016r. 10 000 l

5 Grodziec

Biblioteka Publiczna Gminy 

Grodziec

jednostka 

samorządu 

terytorialnego

ul. Targowa 2a

62-580 Grodziec do 31.12.2016r. 5 000 l

6 Grodziec Ośrodek Zdrowia w Grodźcu

jednostka 

samorządu 

terytorialnego

ul. Główna 38

62-580 Grodziec do 31.12.2016r. 10 000 l  
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RG.271.1.7.2015                                                                                                      Załącznik Nr 7 do SIWZ 
 
 
 
 
 
 

 LISTA PODMIOTÓW KTÓRE PODPISZĄ UMOWY Z WYKONAWCĄ 
 
 

Lp. Nazwa Zamawiającego Adres Zmawiającego 

1 Gmina Grodziec 

ul. Główna 17 

62-580 Grodziec 

2 

Społeczna Szkoła Podstawowa im. 

Marii Konopnickiej w Lipicach 

Lipice 13 

62-580 Grodziec 

3 

Społeczna Szkoła Podstawowa im. 

Gen Edmunda Taczanowskiego w 

Biskupicach 

Biskupice 59 

62-580 Grodziec 

 


