
271.1.2013 
 

 
SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 
 

DLA  ZAMÓWIENIA  PROWADZONEGO  W  TRYBIE  PRZETARGU  
NIEOGRANICZONEGO  O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ KWOT 

OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 
USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 
 
 

Nazwa zamówienia: 
 

Dostawa lekkiego oleju opałowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w 
Niedzborzu 
 
INFORMACJE OGÓLNE : 
 

1.  Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy 

    z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 

poz. 759 z późn. zm.)  zwanej dalej „ustawą”. 

 

2. Składając ofertę, wykonawca uznaje i akceptuje w pełni wszystkie warunki postawione            

w niniejszej  specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej „SIWZ”. 

 

3.  Od  wykonawcy oczekuje się dokładnego zapoznania się i przestrzegania wszystkich 

instrukcji     i warunków zawartych w niniejszej specyfikacji.   

 
 
 
 
Niedzbórz dnia  09.01.2013 r.    Z A T W I E R D Z A M: 

Dyrektor Zespołu Szkół –Szkoła 
Podstawowa w Niedzborzu 

 
 
             /-/ Joanna Katarzyna Zalewska 
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I. Nazwa oraz adres zamawiającego. 

Szkoła Podstawowa w Niedzborzu, 06-458 Niedzbórz 
Tel. 023 679-45-24, fax. 023 679-45-24 
Godziny pracy: 700 - 1400 

 
 
II. Tryb udzielania zamówienia. 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego.  

2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy      

   Prawo zamówień publicznych. 

 
III. Opis przedmiotu zamówienia. 
 

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy  oleju opałowego w 
przewidywalnej ilości  30 m3 (30 000 litrów) w okresie od dnia podpisania umowy do 
31.12.2013 r.  

2. Wykonawca dostarczy olej opałowy autocysternami do kotłowni Szkoły Podstawowej 
w Niedzborzu, w godz. 7:00 - 14:00. Zamawiający dysponuje zbiornikiem o poj. 9 
tysięcy litrów.  

3. Do kaŜdej jednostkowej dostawy Wykonawca dołączy aktualny atest jakościowy 
producenta paliwa lub poświadczoną przez niego kopię atestu dotyczącą dostarczonej 
partii paliwa.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wyczerpania (zmniejszenia) zakresu 
rzeczowego zamówienia, a Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń z tytułu 
zmniejszenia ilości zamawianych dostaw. 

5. Do dostaw oleju opałowego stosuje się wymagania jakościowe określone                                   
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r.  w sprawie wymagań 
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 Nr 221 poz. 1441). 

 
6. Rodzaj zamówienia – dostawa 

 
7. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  

23.12.21.00-9 olej opałowy,  
 
4. W przypadku, gdy wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie 
części zamówienia, zobowiązany jest wskazać w ofercie te części zamówienia, które im 
powierzy. 
 
IV. Oferty częściowe. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
 
V. Zamówienia uzupełniające. 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających o których mowa                  
w art. 67 ustawy. 
 
VI. Oferty wariantowe. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
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VII. Termin wykonania zamówienia 
 Od dnia podpisania umowy do 31.12.2013 r. 

 
VIII. Warunki udziału w post ępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych 

warunków. 
  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy: 
 
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,      
    jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
    Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku: 

Warunek zostanie spełniony, jeŜeli wykonawca złoŜy oświadczenie o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu. 
Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie 
spełnia,  w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu,  

 
2) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, 

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku:     
Warunek zostanie spełniony, jeŜeli wykonawca złoŜy oświadczenie o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu. 
Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie 
spełnia,  w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu,  

 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym  
    Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku: 

Warunek zostanie spełniony, jeŜeli wykonawca złoŜy oświadczenie o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu. 
Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie 
spełnia,  w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu,  

 
4) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
    Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku: 

Warunek zostanie spełniony, jeŜeli wykonawca złoŜy oświadczenie o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu. 
Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie 
spełnia,  w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu,  

 
5) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie    

zamówienia. 
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku:     
Warunek zostanie spełniony, jeŜeli wykonawca złoŜy oświadczenie o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu. 
Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie 
spełnia,  w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu. 

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału                      
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 
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3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kaŜdy                           
z warunków określonych w pkt 1 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo 
wszyscy ci wykonawcy wspólnie. 

Warunek określony w pkt 2 powinien spełniać kaŜdy z wykonawców samodzielnie. 

4. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie 
spełnia”,  w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych 
przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. 

Nie spełnienie chociaŜby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem 
Wykonawcy z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się równieŜ wykonawców, którzy: 

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 
postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi    
w   dokonywaniu tych czynności, chyba Ŝe udział tych wykonawców w postępowaniu 
nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym 
udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 
ustawy; 

 
2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłuŜony okres związania 

ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy, albo nie zgodzili się na 
przedłuŜenie okresu związania ofertą – jeŜeli wadium było wymagane; 

 
3) złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik     

prowadzonego postępowania; 
 
4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

 
6. Wykonawca na Ŝądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest 

zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niŜ na dzień składania wniosków                        
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub składania ofert, spełnianie warunków,                   
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, i brak podstaw do wykluczenia z powodu 
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.  

 
7. Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

 
IX. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 
 
1. W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa                  

w art. 22 ust. 1 ustawy, naleŜy przedłoŜyć: 
 

1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału  w postępowaniu (wzór oświadczenie 
stanowi załącznik nr 2 do SIWZ), 
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Wykonawca powołując się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału                              
w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku 
lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego 
zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą 
wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność 
kredytową, wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert. 
 
 

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, naleŜy przedłoŜyć: 

 
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 

do SIWZ) 
 
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1             
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w 
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do 
SIWZ). 

    Wykonawca powołując się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału                              
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 
części zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 
wymaganym dla wykonawców, określonym w pkt IX.2 

3. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej przedkłada: 

1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, Ŝe: 

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości  - wystawiony nie wcześniej 
niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum).       
W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania: 

1) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, kaŜdy                      
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie 
musi udokumentować, Ŝe nie podlega wykluczeniu na  podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy,      

2) wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są ustanowić pełnomocnika 
(lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego 
zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy               
o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi 
wynikać z umowy lub innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt 
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ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, 
wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.  

Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.    

Przyjmuje się, Ŝe pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do 
poświadczenia za zgodność z  oryginałem wszystkich dokumentów. 
 
3) zapisy SIWZ  dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców  

wspólnie  ubiegających się o wykonanie zamówienia. 
4) składając ofertę wspólnie (art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych) przez 
dwóch lub więcej Wykonawców naleŜy zwrócić uwagę w szczególności na 
następujące wymagania: 

 
a) następujące dokumenty i oświadczenia:  

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 
 
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 
24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału                            
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku       
do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

 
składa kaŜdy z członków konsorcjum w imieniu własnym. 

 
b) pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 

 
5. JeŜeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moŜe przedstawić dokumentów 

dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, moŜe 
przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie 
opisanego przez zamawiającego warunku. 

 
6. Dokumenty powinny być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność                    

z oryginałem przez wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty                            
z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".  

 
7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz              

w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 26 ust 2b ustawy, kopie dokumentów 
dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność                
z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 

  
8. Nie zostaną ujawnione informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŜeli wykonawca, nie później niŜ                       
w terminie składania ofert zastrzegł, Ŝe nie mogą być one udostępniane. 

    Wykonawca nie moŜe zastrzec następujących informacji zawartych w ofercie: nazwy oraz 
adresu wykonawcy, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności.  

X. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą. 
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy 

przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem                         
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(nr 23 6794524).  JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za 
pomocą faksu – kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. 

2. Zamawiający moŜe zmodyfikować treść SIWZ oraz przesunąć w miarę potrzeby ostateczny 
termin składania ofert, o czym zawiadomi pisemnie wszystkich wykonawców.  
Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ, zostanie przekazane 
wszystkim wykonawcom i będzie dla nich wiąŜące.  

3. Wykonawca moŜe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niŜ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod 
warunkiem Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wpłynął do zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. 

4. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął 
po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w punkcie 3, lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 
bez rozpoznania.  

5. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,                 
o którym mowa w punkcie 3. 

6. Treść zapytań i wyjaśnienia otrzymają wszyscy wykonawcy, którzy otrzymali SIWZ bez 
ujawniania źródła zapytania oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej 
Zamawiającego. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców. 
 

XI. Osoby upowaŜnione przez zamawiającego do porozumiewania się w wykonawcami. 
Osobą upowaŜnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Irena Rogowska,               
Szkoła Podstawowa w Niedzborzu Tel. 023 6794524  
 
XII. Wymagania dotyczące wadium. 

Wadium nie jest wymagane 

 
XIII. Termin zwi ązania ofertą 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin 

związania ofertą, z tym Ŝe zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyraŜenie zgody 
na przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni. 

4. PrzedłuŜenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłuŜeniem okresu waŜności wadium (jeŜeli było wymagane) albo, jeŜeli nie jest to 
moŜliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłuŜony okres związania ofertą. 
JeŜeli przedłuŜenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty  
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłuŜenia 
dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza - – 
jeŜeli wadium było wymagane. 

5. Odmowa wyraŜenia zgody na przedłuŜenie terminu związania ofertą nie powoduje 
utraty wadium - – jeŜeli wadium było wymagane. 

 
XIV.  Opis sposobu przygotowania oferty 
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1. Zawartość oferty 

Oferta powinny zawierać: 
1) formularz oferty z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 

     2) dokumenty wymienione w rozdziale IX niniejszej specyfikacji, 
3) W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii 
dokumentów przez osob(ę)y którym udzielono pełnomocnictwa, naleŜy do oferty 
dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w 
formie oryginału  lub kopi poświadczonej za zgodność  z oryginałem przez udzielającego 
pełnomocnictwa lub notariusza.  
 
Treść złoŜonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

2. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze 
lub inną trwałą i czytelną techniką oraz złoŜona w jednym egzemplarzu. 

 
3. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez: 
 

1) osobę/osoby upowaŜnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie 
prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo                
w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika, 

2) w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców 
przez osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.  

 
W razie wątpliwości przyjmuje się, Ŝe uczestnictwo w przetargu i podpisanie oferty oraz 
oświadczeń przekraczają zakres zwykłych czynności spółki. 
 

4. Wykonawca ma prawo złoŜyć tylko jedną ofertę. ZłoŜenie przez jednego wykonawcę 
więcej niŜ jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne, spowoduje jej 
odrzucenie. 

5. Formularz ofertowy i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być 
własnoręcznie podpisane przez upowaŜnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy 
w sposób umoŜliwiaj ący zidentyfikowanie, jednoznaczne ustalenia imienia                          
i nazwiska, osoby podpisującej (np. wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej) .  

1) W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być   
poświadczone za zgodność z oryginałem przez upowaŜnionego(ych) 
przedstawiciela(i) Wykonawcy; 

2) Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób 
umoŜliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby 
poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem);  

3) W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem 
kopii dokumentów przez osob(ę)y, którym udzielono pełnomocnictwa, naleŜy do 
oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być 
przedstawione w formie oryginału  lub kopi poświadczonej za zgodność                             
z oryginałem przez udzielającego pełnomocnictwa lub notariusza.   

6. PoŜądane jest aby kaŜda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była 
ponumerowana kolejnymi numerami; 
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7. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób 
uniemoŜliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich); 

8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą 
być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. 
Parafa (podpis) winna być naniesiona w sposób umoŜliwiający identyfikację podpisu (np. 
wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę). 

9. Zamawiający informuje, iŜ zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne             
i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji  
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niŜ w terminie składania 
ofert, zastrzegł, Ŝe nie mogą one być udostępniane.  

1) Stosowne zastrzeŜenie Wykonawca winien złoŜyć na formularzu ofertowym.   

2) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeŜone jako tajemnica przedsiębiorstwa 
były przez Wykonawcę złoŜone w oddzielnej wewnętrznej kopercie                              
z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od 
pozostałych, jawnych elementów oferty. 

3) ZastrzeŜenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących 
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji 
spowoduje ich odtajnienie. 

10. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty,  
z zastrzeŜeniem art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

11.  W   przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia : 

1) ich oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 
 wykonawców występujących wspólnie,  

2) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z      
pełnomocnikiem (liderem),  

3) wypełniając formularz ofertowy, jak równieŜ inne dokumenty powołujące się 
na„Wykonawcę”; w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” naleŜy wpisać dane 

dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum. 

 
12. Ofertę naleŜy złoŜyć w zamkniętym nieprzejrzystym opakowaniu/kopercie   

zaadresowanej na adres zamawiającego. 

1) Kopertę naleŜy zaadresować jak niŜej:  
Szkoła Podstawowa w Niedzborzu, 06-458 Niedzbórz 
Oferta  w postępowaniu na dostawę lekkiego oleju opałowego dla potrzeb 
Szkoły Podstawowej w Niedzborzu. 
 
Nie otwierać przed 17.01.2013 godz. 1315. 

 
2) Koperta powinna  być opatrzona takŜe nazwą i adresem Wykonawcy. 
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3) Ofertę składaną za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej naleŜy 
przygotować w sposób określony w ppkt. 13.1 i 13.2 oraz przesłać w zewnętrznym 
opakowaniu zaadresowanym w następujący sposób: 

Szkoła Podstawowa w Niedzborzu, 06-458 Niedzbórz 
Oferta  w postępowaniu na dostawę lekkiego oleju opałowego dla potrzeb 
Szkoły Podstawowej w Niedzborzu. 
 
Dostarczyć do sekretariatu  do dnia 17.01.2013 r., do godz. 1300. 

 

4) Konsekwencje złoŜenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty 
jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert               
w terminie określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca. 

5) Wykonawca na Ŝyczenie otrzyma pisemne potwierdzenie złoŜenia oferty wraz                       
z numerem, jakim  oznakowana została oferta. 

13. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 
złoŜonej oferty pod warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o 
wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. 

14. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złoŜone wg takich samych zasad jak 
składana oferta  tj. w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem 
„ZMIANA”. 

15. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z 
postępowania poprzez złoŜenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad 
jak wprowadzanie zmian) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.  

 
XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Oferty naleŜy składać w  Szkole Podstawowej w sekretariacie w terminie do dnia  
17.01.2013 r. do godz. 1300. 

2. Oferty złoŜone po terminie podanym wyŜej, zostaną zwrócone wykonawcy bez 
otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 

3. Oferty nadesłane pocztę będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod 
warunkiem dostarczenia ich przez pocztę do Szkoły Podstawowej w Niedzborzu przed 
upływem terminu składania ofert. 

5. Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 17.01.2013 r. o godz. 1315   w siedzibie zamawiającego 
tj. w Szkole Podstawowej w Niedzborzu (sekretariat). 

6. Otwarcie ofert będzie jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 

7. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury 
dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

8. Koperty oznakowane „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po 
stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, koperty ofert wycofywanych 
nie będą otwierane.  

9. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda, nazwy (firmę) oraz adres wykonawców, 
których oferta będzie otwierana, a takŜe informacje dotyczące ceny oferty, terminu 
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawarte  w 
ofercie. W przypadku gdy wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, 
zamawiający prześle wykonawcy, na jego pisemny wniosek, informacje z sesji 
otwarcia ofert.  
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XVI. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i 
słownie  (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), z wyodrębnieniem 
naleŜnego podatku VAT  

2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane              
z wykonaniem zamówienia. 

3. Cena moŜe być tylko jedna. 
4.  Cena jednostkowa oleju opałowego dla kaŜdej dostawy zostanie ustalona przez 

Wykonawcę w następujący sposób: 
 

Cd = Co  x  W / 1000 
 
Cd – cena jednostkowa dostawy netto zł/litr 
Co – cena jednostkowa ofertowa (zaoferowana w przetargu) zł/m3 
W – wskaźnik zmiany ceny 
 
            X + Y          A + B 
W =  -----------  :  ------------ 
               2                  2 
 

X – hurtowa cena netto 1m3 oleju opałowego obowiązująca w PKN ORLEN  w dniu 
dostawy  

Y - hurtowa cena netto 1m3 oleju opałowego obowiązująca w Grupie   
      Kapitałowej  LOTOS  w dniu dostawy  
A - hurtowa cena netto 1m3 oleju opałowego obowiązująca w PKN ORLEN w dniu 
ogłoszenia przetargu (09.01.2013 r.)  
B - hurtowa cena netto 1m3 oleju opałowego obowiązująca w Grupie   
      Kapitałowej  LOTOS  w dniu ogłoszenia przetargu (09.01.2013 r.) 

 
XVII. Waluty w jakich b ędą prowadzone rozliczenia między zamawiającym                          
          a wykonawcą. 
Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. 
 
XVIII. Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzy stniejszej. 
1. Oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja przetargowa na podstawie 

analizy dokumentów złoŜonych w ofertach. 
 
2. Członkowie Komisji Przetargowej ocenią poszczególne oferty kierując się  kryterium : 

NajniŜsza cena   -  100 % 
3. Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100  punktów. Pozostałe 

proporcjonalnie mniej, według formuły: 
                                                       cena najniŜsza 

          punktacja badanej oferty =  -----------------------      x 100   
                                                        cena badanej oferty 
4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została oceniona jako  
    najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium. 
5. W toku badania i oceny ofert zamawiający moŜe Ŝądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złoŜonych ofert. 
6. Oferty  będą sprawdzone czy nie zawierają oczywistych  omyłek pisarskich oraz omyłek 

rachunkowych w obliczeniu ceny. W przypadku ich wystąpienia zamawiający poprawi w 
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tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe  w obliczeniu ceny, 
niezwłocznie  zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złoŜyli oferty.  

7. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej 
ze względu na to, Ŝe zostały złoŜone oferty o takiej samej cenie, wezwie on wykonawców, 
którzy złoŜyli te oferty, do złoŜenia w określonym przez niego terminie ofert 
dodatkowych. 

8. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyŜszych niŜ 
zaoferowane w złoŜonych ofertach.        

9. Zamawiający odrzuca ofertę, jeŜeli: 

1) jest niezgodna z ustawą; 

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,                            
z zastrzeŜeniem art. 87 ust.  2 pkt 3 ustawy;  

3) jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów                       
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

4) zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

5) została złoŜona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia; 

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 
poprawienie omyki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy; 

8) jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów. 

10. O wyborze oferty zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali 
się  o udzielenie zamówienia, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę 
wybrano, oraz jej cenę.  

 
XIX. Informacje o formalno ściach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy.  
1. O wynikach przetargu wszyscy wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie.  
2. W zawiadomieniu, wysłanym do wykonawcy, którego oferta została wybrana zamawiający 

określi termin i miejsce podpisania umowy. 
3. JeŜeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie 

wnosi wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy -/jeŜeli było 
wymagane/, zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 
bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki, o których mowa 
w art. 93 ust 1 ustawy. 

 
XX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 
Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy nie jest wymagane. 
 
XXI. Postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy.  
Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze (projekcie umowy) 
załączonym do SIWZ – załącznik nr 5. W sporządzonej ofercie wykonawca musi uwzględnić 
zapisy wzoru umowy. 
 



 13

XXII. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania                 
o udzielenie zamówienia. 

 
Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a takŜe innemu podmiotowi, jeŜeli ma lub 

miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŜe ponieść szkodę                
w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia przysługują równieŜ organizacjom wpisanym na listę,                      
o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 

3. 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. 

4. JeŜeli wartość zamówienia jest mniejsza niŜ kwoty określone w przepisach wydanych                
na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania 

o cenę; 
2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
4) odrzucenia oferty odwołującego. 

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

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

7. 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, iŜ zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeŜeli przesłanie jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów 
określonych w art. 27 ust. 2 ustawy. 

8. Wykonawca moŜe 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 ustawy. 

9. 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. 

10. Na czynności, o których mowa w pkt 9, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeŜeniem art. 
180 ust. 2 ustawy. 

11. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeŜeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni – jeŜeli zostały przesłane w inny sposób.  

12. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeŜeli postępowanie jest prowadzone 
w trybie przetargu nieograniczonego, takŜe 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 – jeŜeli wartość zamówienia jest mniejsza niŜ kwoty określone                       
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 
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13. Odwołanie wobec czynności innych niŜ określone w pkt 11 i 12 wnosi się w terminie                 
5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŜytej staranności moŜna było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

14. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa   
zamówień publicznych “Środki ochrony prawnej”. 

 
XXIII. Postanowienia końcowe 
1. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty                         
i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie 
zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania. 

2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po 
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŜnieniu postępowania, z tym Ŝe oferty 
udostępnia się od chwili ich otwarcia.  

3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŜeli wykonawca, nie później niŜ w 
terminie składania ofert, zastrzegł, Ŝe nie mogą one być udostępniane. 

4. Ujawnianie treści protokołu wraz załącznikami odbywać się będzie wg następujących 
zasad: 

1) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złoŜeniu pisemnego wniosku, 
2) zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów                  
      i informacji, 
3) zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie  
      czynność przeglądania, 
4) zamawiający umoŜliwi kopiowanie udostępnianych dokumentów i informacji odpłatnie  
     (0,50 zł za 1 stronę), 
5) udostępnienie moŜe mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie  
      godzin jego pracy - urzędowania.  
 
5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz Kodeks Cywilny. 
 
Załączniki do SIWZ: 
1/ Druk oferty,  
2/ Druk oświadczenia o spełnieniu warunków, 
3/ Druk oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, 
4/ Druk oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
5/ Projekt umowy. 
 
Podpisy komisji przetargowej 
przewodniczący  -  Andrzej Jarzynka        - ..................................... 

sekretarz                  - Irena Rogowska       - .....................................       

członek                    - Feliks Czuk              - ..................................... 


