
 
  

 
 SPTM.2301.2.13                                                                                      Załącznik nr 7 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
poniżej 200.000 euro 

zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych (Pzp) z dnia 29  

stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.) na podst. art. 10 ust. 1 i  

art. 15 ust .1 na realizację pn.  

Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Tyńcu Małym. 

 

I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM  

1.1 Szkoła Podstawowa w Tyńcu Małym, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły, zwana dalej 

„Zamawiającym", zaprasza do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym na powyżej 

wymieniony przedmiot zamówienia.  

1.2 Adres: Szkoła Podstawowa w Tyńcu Małym, ul.Domasławska 10, 55-040 Kobierzyce, 

sekretariat.  

1.3 Godziny pracy Szkoły Podstawowej w Tyńcu Małym: 7:30 -15:30.  

1.4 Korespondencję można przekazywać faksem pod nr 71/3118026 lub e-mailem  

sptyniec.maly@wp.pl; z niezwłocznym potwierdzeniem pisemnym.  

1.5 Adres internetowy: www.sptyniec.szkolnastrona.pl  

1.6 Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami :  

Iwona Antman – tel. 71/311-80-24  

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można odebrać ( po złożeniu wniosku) w 

siedzibie Zamawiającego sekretariat, lub pobrać ze strony internetowej Zamawiającego ( 

www.sptyniec.szkolnastrona.pl - przetargi).  

1.7 Oznaczenie sprawy: SPTM.2301.2.13  

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa lekkiego oleju opałowego w okresie od dnia  

zawarcia umowy do 31.12.2013 r. na cele grzewcze w szacunkowej ilości ok. 19.000 dm3 do 

Szkoły Podstawowej w Tyńcu Małym, ul. Domasławska 10, 55-040 Kobierzyce  

Dostawy oleju do celów grzewczych odbywać się będą zasadniczo w okresie jesienno - 

zimowym. W pozostałym okresie mniejsze ilości oleju dostarczane będą w celu ogrzewania  

wody użytkowej.  

Jednorazowe dostawy do poszczególnych obiektów będą obejmowały 75% pojemności  

zbiorników.  

Zamawiający dopuszcza fakturowanie poszczególnych dostaw oleju opałowego w  

temperaturze referencyjnej +15 st. C.   

Charakterystyka jakościowa wymaganego lekkiego oleju opałowego: 

 

WYMAGANIA  WARTOŚĆ  JEDNOSTKA  

Gęstość w temperaturze 15 

o C, nie wyższa niż  

0,86  g/ml  

Temperatura zapłonu, nie 

niższa niż  

56  o C  

Lepkość kinematyczna w 

temperaturze 20 oC nie  

większa niż  

6,00  mm2/s  

Skład frakcyjny:  

- do 250 o C destyluje nie 

65  

85  

%/V/V  

%/V/V  



więcej niż  

- do 350 o C destyluje nie 

mniej niż  

Zawartość siarki nie więcej 

niż  

0,20  %/m/m  

Pozostałość po koksowaniu 

w 10% pozostałości  

destylacyjnej, nie większa 

niż  

0,3  %/m/m  

Pozostałość po spopieleniu 

nie większa niż  

0,01  %/m/m  

Zawartość wody nie 

większa niż  

200  mg/kg  

Zawartość stałych ciał 

obcych nie większa niż  

24  mg/kg  

Wartość opałowa nie niższa 

niż  

42,6  MJ/kg  

Temperatura płynięcia nie 

wyższa niż  

-20  o C 

 

III. SPOSÓB OBLICZENIA CENY.  
W Formularzu Ofertowym (według wzoru Zamawiającego) należy wpisać cenę jednego litra  

oleju opałowego oferowaną na dzień otwarcia ofert. Cena powinna zawierać wszystkie  

koszty związane z dostawą (transport, cenę surowca, zysk, podatki itp.)  

Ceny jednostkowe 1 litra oleju opałowego w ciągu trwania umowy będą ulegać zmianie –  

wzrosnąć lub zmniejszyć się w przypadku zmian ceny oleju opałowego na rynku paliwowym.  

Zmiana ceny w fakturach składanych przez Wykonawcę polegać będzie na przemnożeniu  

jednostkowej ceny netto sprzedaży hurtowej oleju opałowego podanej przez PKN Orlen ( na  

dzień dostawy) przez współczynnik cenowy wykonawcy wyliczony wg ceny jednostkowej  

netto z oferty w sposób następujący:  

cena jednostkowa wykonawcy : cena jednostkowa PKN Orlen = WP  
Uaktualniona cena jednostkowa oleju opałowego do rozliczeń z dostaw wyniesie:  

cena 1 litra oleju opałowego PKN Orlen x WP = nowa cena Dostawcy za 1 litr oleju  
opałowego. Do tej ceny doliczony będzie podatek VAT.  

Współczynnik odniesiony będzie do jednostkowej ceny hurtowej oleju opałowego (na  

dzień SKŁADANIA OFERT PRZETARGOWYCH), podanego przez PKN Orlen.  

Obliczony, stały współczynnik WP będzie obowiązywał przez okres trwania umowy z  

potencjalnym Dostawcą po upływie terminu ważności pierwotnej oferty.  

Wartości określone w ofercie muszą być wskazane z dokładnością do dwóch miejsc po  

przecinku.  

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA – od dnia zawarcia umowy do 31.12.2013 r.  

V. NOMENKLATURA CPV:  

09.13.50.00 - Oleje opałowe 

 

 

 

 



VI. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE, UZUPEŁNIAJĄCE.  

1. Nie przewiduje się składania ofert częściowych ani wariantowych.  

2. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.  

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.  

1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny  

spełniania tych warunków.  
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki dotyczące:  

1) posiadania uprawnień i koncesji 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 tj. Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22  

ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, jeżeli posiada: opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny  

dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 

70.000,00 zł.  

Zamawiający, na podstawie złożonej przez Wykonawcę „opłaconej polisy, a w przypadku  

jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od  

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem  

zamówienia - załącznik nr 4” dokona oceny spełniania w/w warunku według formuły  

„spełnia – nie spełnia.” Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie  

wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z  

postępowania uznaje się za odrzuconą.  

VIII. OFERTA.  
Wykonawca składa wypełniony odpowiedni Formularz Ofertowy - (do wypełnienia formularz 

według wzoru Zamawiającego). Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.  

IX. DOKUMENTY i OŚWIADCZENIA jakie mają dostarczyć Wykonawcy: w celu  

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a także braku podstaw  

do wykluczenia z postępowania i inne oświadczenia:  

1. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń.  

1) koncesję na obrót paliwami ciekłymi, której obowiązek posiadania wynika z art. 32 ust. 1 pkt. 4 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze 

zmianami).  

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

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,  

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w  

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - załącznik  

nr 1;  

3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp -  

załącznik nr 2; 

4) oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Pzp - załącznik nr 3;  

5) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca  

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  

związanej z przedmiotem zamówienia - załącznik nr 4.  

Inne oświadczenia:  

6) Formularz podwykonawców – (w przypadku korzystania z podwykonawców należy  

wskazać zakres rzeczowy przewidziany do realizacji przez podwykonawcę, jeśli nie dotyczy  

należy wpisać „nie dotyczy” - załącznik nr 5 (do wypełnienia formularz według wzoru  

Zamawiającego),  

7) pisemne zobowiązanie, jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów,  



zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp (jeżeli dotyczy) - załącznik nr 6.  

Wykonawca na Żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany 

wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie  

warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, i brak podstaw do wykluczenia z powodu  

niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp.  

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach  

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,  

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej  

sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami  

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne  

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres  

korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.  

Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy  

Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b  

ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, to Zamawiający  

żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów  

wymienionych w pkt IX. ust.1 ppkt. 1),2), 3).  

Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej  

Polskiej obowiązują przepisy określone w § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia  

30.12.2009 r. „w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od  

Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane” (Dz. U. z 2009 Nr 226,  

poz. 1817).  

2. Zamawiający wymaga, aby dokumenty były przedstawione w formie oryginału lub kopii  

poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do  

reprezentowania Wykonawcy.  

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki  

cywilne). W przypadku, o którym mowa Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do  

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w  

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

4. Zamawiający wymaga w stosunku do podmiotów występujących wspólnie, aby każdy z 

nich oddzielnie przedstawił w ofercie wymagane załączniki do Formularza Oferty nr 1,2. 

Każdy z podmiotów występujących wspólnie musi: złożyć swój czytelny podpis oraz pieczęć 

na formularzu oferty oraz zaakceptować projekt umowy. Oświadczenie stanowiące załącznik 

nr 3 Wykonawcy mogą złożyć wspólnie na jednym załączniku (oświadczenie podpisuje 

Pełnomocnik lub każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie).  

Jeżeli ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać ponadto następujące warunki:  

a) upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela /partnera wiodącego wymaga podpisu  

prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty w 

formie pełnomocnictwa;  

b) podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie  

lub nienależyte wykonanie zobowiązań.  

X. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW  
1. Oferta winna być sporządzona na FORMULARZU OFERTOWYM, stanowiącym część  

dokumentacji przetargowej.  

2. Oferta powinna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie trwałą  

techniką. Zapisane załączniki powinny być ponumerowane i spięte w sposób uniemożliwiający 

ich zdekompletowanie.  

3. Oferta powinna być napisana w języku polskim.  

4. Załączniki , które Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą, powinny zostać  

wypełnione bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień specyfikacji istotnych  

warunków zamówienia. Gdy dokonywana jest w ofercie jakakolwiek zmiana, Zamawiający  

wymaga podpisania jej przez Wykonawcę (osobę/y podpisujące ofertę).  



5. Wymagane powyżej dokumenty, są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej 

„za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę. Wymaga się aby poświadczenie za zgodność z 

oryginałem kserokopii zawierało datę i zapis potwierdzający ten fakt oraz podpis osoby / osób 

upoważnionych do reprezentowania wykonawcy.  

6. Oferta winna być podpisana przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli  

Wykonawcy, upoważnionego do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy zgodnie z  

wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w  

obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo winno być dołączone  

do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Jeśli  

pełnomocnictwo dołączone jest w formie kserokopii powinno być potwierdzone notarialnie.  

7. Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie / opakowaniu. Kopertę należy zaadresować 

oraz opisać:  

Oferta przetargowa na realizację p/n:  

Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Tyńcu Małym.  
Nie otwierać przed 

15 .02.2013 r. godz. 13.15 

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, na odwrocie koperty należy podać nazwę i adres  

Wykonawcy. 

Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze  

odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe  

otwarcie oferty. 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, pok. nr 10.   W przypadku 

dostarczenia oferty pocztą czy pocztą kurierską, Wykonawca jest  

zobowiązany dostarczyć przesyłkę na adres:  

Szkoła Podstawowa w Tyńcu Małym, ul. Domasławska 10, 55-040 Kobierzyce, sekretariat, 

pok. nr 10 oraz zaznaczyć w sposób widoczny, że jest to oferta przetargowa.  

Termin składania ofert do 15.02.2013 r. do godz. 13.00  

XI. TERMINY  
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie w terminie do  

dnia 15.02.2013 r. do godz. 13.00 lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego do  

wyznaczonego terminu.  

2. Oferty złożone po terminie nie będą, rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania po  

upływie terminu zgodnie z przepisami Pzp.  

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert tj. 15.02.2013 r. o godz. 13.15 w  

siedzibie Zamawiającego - w gabinecie dyrektora pok. nr 10.  

4. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą 30 dni licząc od dnia upływu terminu  

składania ofert określonego w SIWZ.  

5. Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków  

zamówienia.  

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: na 2  

dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż  

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  

- pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie  

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się z Wykonawcami w tym składania  

zapytań faxem, fax. 71/ 3118026, e-mailem: sptyniec.maly@wp.pl; z niezwłocznym  

potwierdzeniem pisemnym.  

XII. WYBÓR OFERTY  
1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć  

na sfinansowanie zamówienia.  



2. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) i adresy Wykonawców oraz  

informacje dotyczące cen ofertowych.  

3. 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 oraz dokonywanie  

jakiejkolwiek zmiany w jej treści.  

4. Zamawiający poprawi w ofercie:  

1) oczywiste omyłki pisarskie,  

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych  

dokonanych poprawek,  

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian  

w treści oferty  

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

5. Sposób oceny ofert  

Po zakończeniu części jawnej - Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które części   

są jawne i mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania. W dalszej części  

dokona badania ofert.  

W pierwszym etapie postępowania komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego  

bada czy Wykonawcy nie podlegają, wykluczeniu. Następnie Komisja sprawdza oferty  

Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty, nie spełniające wymagań i warunków  

określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Komisja dokona oceny i  

wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych. Komisja dokona oceny ofert  

zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ.  

XIII. Kryteria oceny ofert przez Zamawiającego.  

Oceny ofert dokona komisja przetargowa. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji  

Istotnych Warunków Zamówienia.  

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany w oparciu o najkorzystniejszą cenę netto  

1 l lekkiego oleju opałowego.  

Kryterium oceny ofert przez Zamawiającego jest cena netto 1 litra lekkiego oleju  

opałowego.  
Oceny ofert dokonuje komisja przetargowa. Komisja przetargowa jest zespołem pomocniczym  

kierownika zamawiającego powoływanym do oceny spełniania przez wykonawców warunków  

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert.  

  

Kryteria oceny ofert przez Zamawiającego:  

-----------------------------------------------------  

Cena oferty waga 100%  
-----------------------------------------------------  

Oferta o najniższej cenie netto 1 litra lekkiego oleju opałowego uzyska maksymalną ilość  

punktów.  

Pozostałym Oferentom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów wyliczona  

wg wzoru:  

On = R ( C min. : Cn ) x 100  
gdzie :  

On - ilość punktów n-tej ocenianej oferty  

R - waga wyrażona liczbowo  

Cmin. - najniższa cena oferty  

Cn - cena badanej n-tej oferty  

Ocena łączna za kryteria będzie stanowiła sumę uzyskanych punktów.  

Oferta najkorzystniejsza uzyska maksymalną ilość punktów .  

Pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów .  

( indeks “n”- oznacza kolejną n -tą ofertę , ocenianej oferty ,indeks “min”- oznacza ofertę o  



walorach najniższych )  

XIV. ODRZUCENIE OFERTY  
1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:  

1) jest niezgodna z ustawą;  

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem 

art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych;  

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

nieuczciwej konkurencji;  

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. a wykonawca  

nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco 

niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;  

5) została złożona 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 

omyłki , o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych;  

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.  

2. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu ofert,  

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

XV. WADIUM  
1. Zamawiający wymaga złożenia wadium (przy składaniu ofert) - nie.  

XVI. DODATKOWE INFORMACJE:  
1. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający sporządza  

pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia, zwany dalej "protokołem",  

zawierający co najmniej:  

1) opis przedmiotu zamówienia;  

2) informację o trybie udzielenia zamówienia;  

3) informacje o wykonawcach;  

4) cenę i inne istotne elementy ofert;  

5) wskazanie wybranej oferty.  

2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu 

wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się 

od chwili ich otwarcia.  

3. Zamawiający zawiera umowę z zastrzeżeniem art. 183 Pzp, w terminie:  

1) nie krótszym niż 2 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej  

oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo  

5 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość  

jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11  

ust. 8 Pzp  

2) nie krótszym niż 2 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej  

oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo  

5 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość  

jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp  

O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym  

pismem. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia  

umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia  

należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą  

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba   

 



że zachodzą przesłanki o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.  

XVII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ.  

Środki ochrony prawnej określone są w Dziale VI art. 179-198g ustawy Pzp.  

XVIII. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
Istotne dla Stron postanowienia stanowi projekt umowy.  

XIX. Informacje dotyczą zawarcia umowy ramowej.  

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

XX. Informacje o ustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.  
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.  

XXI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji  

elektronicznej.  
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji  

elektronicznej.  

XXII. Załączniki:  

1) Formularz ofertowy  

2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp  

3) Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 Pzp  

4) Projekt umowy  

5) Formularz podwykonawców  

6) Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 Pzp (dotyczy os. fizycznych)  

7) SIWZ                                                                                                                               

 

 

                                                                                                                                 Iwona Antman 

                                                                                                                                 dyrektor szkoły  

Tyniec Mały, dnia            05.02 .2013 r.  

/podpis zatwierdzającego/ 

 

  



 

 Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Tyńcu Małym  

Numer ogłoszenia:48382-2013 ; data zamieszczenia w BZP: 05.02.2013 r.  

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.  

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa w Tyńcu Małym , ul. Domasławska 10, 55-040 

Kobierzyce, woj. dolnośląskie, tel. 71 3118024, faks 71 3118026.  

Adres strony internetowej zamawiającego: www.sptyniec.szkolnastrona.pl  

E-mail: sptyniec.maly@wp.pl  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego lekkiego 

do Szkoły Podstawowej w Tyńcu Małym  

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawa.  

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest zakup i dostawa lekkiego oleju opałowego w okresie od dnia zawarcia umowy do 

31.12.2013 r. na cele grzewcze w szacunkowej ilości ok. 19.000 dm3 do Szkoły Podstawowej w 

Tyńcu Małym, ul.Domasławska 10, 55-040 Kobierzyce.  

Dostawy oleju do celów grzewczych odbywać się będą zasadniczo w okresie jesienno-zimowym. 

W pozostałym okresie mniejsze ilości oleju dostarczane będą w celu ogrzewania wody użytkowej. 

Jednorazowe dostawy do poszczególnych obiektów będą obejmowały 75% pojemności 

zbiorników.  

Zamawiający dopuszcza fakturowanie poszczególnych dostaw oleju opałowego w temperaturze 

referencyjnej +15o C.  

Charakterystyka jakościowa wymaganego lekkiego oleju opałowego:  

-Gęstość w temperaturze 15 o C, nie wyższa niż 0,860 g/ml  

-Temperatura zapłonu, nie niższa niż 56 o C  

-Lepkość kinematyczna w temperaturze 20 o C nie większa niż 6,00 mm2/s  

-Skład frakcyjny: - do temp. 250 o C destyluje nie więcej niż 65%/V/V - do temp. 350 o C 

destyluje nie mniej niż 85 %/V/V  

-Zawartość siarki nie więcej niż 0,20 %/m/m  

-Pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej, nie większa niż 0,3 %/m/m  

-Pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01 %/m/m  

-Zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg  

-Zawartość stałych ciał obcych nie większa niż 24 mg/kg  

-Wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg  

-Temperatura płynięcia nie wyższa niż -20 o C.  

 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.  

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.50.00-5.  

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.  

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.  



II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 

31.12.2013 r.  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM ITECHNICZNYM  

III.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium: nie jest wymagane.  

III.2) ZALICZKI  
· Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY  

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  
· III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  
 Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, jeżeli posiada: opłaconą 

polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia. Zamawiający, na podstawie złożonej przez Wykonawcę /opłaconej polisy, a w 

przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia - załącznik nr 4/ dokona oceny spełniania w/w warunku według formuły /spełnia – 

nie spełnia./ Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem 

Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za 

odrzuconą.  

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY  
· III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 

należy przedłożyć:  

· opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest  

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia  

· III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć:  

· oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

· aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w 

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

· wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 

potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada 

także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym 

w pkt III.4.2.  

· III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych  
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada:  



III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, 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 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.  

III.5) INNE DOKUMENTY  

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)  

5) Formularz podwykonawców - (w przypadku korzystania z podwykonawców należy wskazać 

zakres rzeczowy przewidziany do realizacji przez podwykonawcę, jeśli nie dotyczy należy wpisać 

/nie dotyczy/ - załącznik nr 5 (do wypełnienia formularz według wzoru Zamawiającego),  

6) pisemne zobowiązanie, jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, zgodnie z 

art. 26 ust. 2b ustawy Pzp (jeżeli dotyczy) - załącznik nr 6.  

III.6) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.  

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.  

IV.3) ZMIANA UMOWY  
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian  

Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 

2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) przewidział możliwość dokonania zmiany umowy w formie 

aneksu pod następującymi warunkami:  

1) zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku : - pisemnego uzgodnienia pomiędzy 

Stronami dotyczącego skróceniu terminu zakończenia realizacji umowy;  

2) zmiana nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych 

identyfikacyjnych;  

3) zmiana podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez 

Zamawiającego;  

4) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy;  

5) zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej  

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w 

interesie publicznym.  

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  
www.sptyniec.szkolnastrona.pl  

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła 

Podstawowa, Tyniec Mały, ul.Domasławska 10, 55-040 Kobierzyce, sekretariat, pok. nr 10.  



IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

15.02.2013 godzina 13:00, miejsce: Szkoła Podstawowa, Tyniec Mały ul. Domasławska 10,      

55-040 Kobierzyce, sekretariat, pok. nr 10.  

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).  

IV.4.1.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego 

wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, 

spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, i brak podstaw do wykluczenia z 

powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp.  

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie 

warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą  

brały udział w realizacji części zamówienia, to Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia 

w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w SIWZ pkt IX. 1 ppkt. 1),2). 

Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej obowiązują przepisy określone w § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 

30.12.2009 r. /w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać  

Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane/ (Dz. U. z 

2009 Nr 226, poz. 1817). 2. Zamawiający wymaga, aby dokumenty były przedstawione w formie 

oryginału lub kopii poświadczonych /za zgodność z oryginałem/ przez Wykonawcę lub osoby 

upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 3.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o 

udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne). W przypadku, o którym mowa Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

4.Zamawiający wymaga w stosunku do podmiotów występujących wspólnie, aby każdy z nich 

oddzielnie przedstawił w ofercie wymagane załączniki do Formularza Oferty nr 1,2. Każdy z 

podmiotów występujących wspólnie musi:  

złożyć swój czytelny podpis oraz pieczęć na formularzu oferty oraz zaakceptować projekt 

umowy. Oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 Wykonawcy mogą złożyć wspólnie na jednym 

załączniku (oświadczenie podpisuje Pełnomocnik lub każdy z Wykonawców ubiegających się 

wspólnie o zamówienie). Jeżeli ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać ponadto 

następujące warunki:  

a) upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela /partnera wiodącego wymaga podpisu 

prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty w 

formie pełnomocnictwa;  

b) podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie zobowiązań.  

IV.4.1.7) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie  



Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.  

 

 

 

                                                                                                                                 Iwona Antman 

    Tyniec Mały  05.02.2013r                                                                                   dyrektor szkoły  

                                                                                                                                          

                   

  



 

 SPTM.2301.3 .13                                                                                              Załącznik nr 4 

Umowa nr SPTM.2301.3.13(projekt)  
zawarta dnia .........02.2013 r. w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego, zgodnie z 

art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t j. Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 

759 ze zm.) pomiędzy  

Szkołą Podstawową w Tyńcu Małym w imieniu której występuje:  

Dyrektor Szkoły – Iwona Antman 
przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – Elżbiety Ciszewskiej  

z siedzibą Tyniec Mały, ul. Domasławska 10, 55-040 Kobierzyce  

zwaną dalej Zamawiającym  

a.  

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

z siedzibą ........................................................  

w imieniu której występuje:  

..................................................................  
wpisaną do KRS pod numerem..................., prowadzonego przez .........................  

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

zwaną dalej Wykonawcą  

§ 1  
Zamawiający powierza, a Dostawca przyjmuje do realizacji dostawy lekkiego oleju  

opałowego w okresie od .......... 2013 r. do 31.12.2013 r. na cele grzewcze w szacunkowej ilości 

ok. 19.000 dm3 do Szkoły Podstawowej w Tyńcu Małym.  

§ 2  
1. Strony ustalają, że poszczególne partie dostaw oleju opałowego zamawiane będą odrębnymi 

zleceniami przekazywanymi Wykonawcy faksem, z potwierdzeniem pisemnym w terminie nie 

krótszym niż trzy dni od daty zaplanowanej dostawy.  

Zlecenie zawierać będzie ilość zamawianego oleju opałowego i termin dostawy.  

2. Osobą upoważnioną z ramienia Wykonawcy do prowadzenia ustaleń w powyższym zakresie 

jest ................................, tel. ........................., kom. ............................  

3. Osobą upoważnioną z ramienia Zamawiającego do prowadzenia ustaleń w powyższym zakresie 

jest ................................, tel. ........................., kom. ............................  

4. Integralną częścią umowy jest SIWZ i oferta Wykonawcy.  

§ 3  
Umowa obowiązuje od dnia zawarcia tj. ............2013 r. do 31.12.2013 r.  

§ 4  
1. Cena jednostkowa oleju opałowego zawiera wszelkie koszty dostawcy związane z  

transportem, wyładunkiem itp.  

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony olej opałowy zgodnie ze złożoną ofertą 

tj. netto zł/1 litr oleju opałowego ..............zł z doliczeniem podatku VAT w wys. ...........%. 

Cena ofertowa obowiązuje zgodnie z terminem ważności oferty 30 dni tj. do dnia .........2013r   

3. Za dostarczony olej opałowy w ilości zamówionej przez Zamawiającego, Zamawiający jest 

zobowiązany do zapłaty w formie przelewu w terminie 21 dni od daty otrzymania  



prawidłowo wystawionej faktury VAT od Wykonawcy, na konto bankowe podane przez 

Wykonawcę:  

........................................................................  
4. Cena przedstawiona w § 4 ust. 2 może ulec zmianie (wzrost lub zmniejszenie) w  

przypadku udokumentowanej zmiany ceny oleju opałowego na rynku krajowym.  

Każda zmiana ceny netto będzie uwzględniona przez zastosowanie stałego współczynnika „WP” 

wynikającego z oferty przetargowej Wykonawcy tj. cena jednostkowa Wykonawcy netto : cena 

jednostkowa PKN Orlen = WP (netto na dzień SKŁADANIA OFERT PRZETARGOWYCH)  

Wartość WP = ............., wobec czego cena sprzedaży 1 l oleju opałowego stanowić będzie 

wartość równą: współczynnik „WP” przemnożony przez jednostkową aktualną krajową cenę 

hurtową sprzedaży podawaną przez PKN ORLEN - jednego litra oleju opałowego na dzień 

złożenia zlecenia dostawy przez Zamawiającego.  

5. Wykonawca jest zobowiązany do podawania aktualnej ceny przy każdej dostawie, zarówno 

przy zwiększaniu się ceny jak i obniżce ze strony producenta – PKN ORLEN.  

6. Do każdej faktury VAT Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć udokumentowane 

potwierdzenie o aktualnej cenie hurtowej oleju opałowego (np. wydruk ze strony internetowej 

PKN Orlen z dnia złożenia przez Zamawiającego zlecenia, podpisane za zgodność z oryginałem 

przez osobę upoważnioną przez Wykonawcę.  

7. Maksymalna całkowita wartość umowy wynosi ................................. zł (słownie złotych:  

................................................... 00/100).  

8. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu 

zlecenia mniejszej ilości dostaw niż wynika z maksymalnej wartości umowy oraz przewidywanej 

szacunkowej ilości określonej w § 1. Faktyczna ilość dostaw będzie wynikała z potrzeb 

Zamawiającego i może różnić się od wstępnego zapotrzebowania.  

9. Adresatem faktur VAT jest Szkoła Podstawowa w Tyńcu Małym, ul. Domasławska 10,      

55-040 Kobierzyce ,NIP 896-12-94-573.  

§ 5 
1. Za odstąpienie od realizacji umowy z przyczyn obciążających Wykonawcę, Wykonawca 

zapłaci karę w wysokości 15.000 zł ( słownie: piętnaście tys. zł).  

2. Za nieterminowe wykonanie umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w 

wysokości 3% wartości zlecenia za każdy dzień opóźnienia w dostawie.  

3. Za odstąpienie od realizacji umowy z przyczyn obciążających Zamawiającego, Zamawiający 

zapłaci karę w wys. 15.000 zł (słownie: piętnaście tys. zł) z wyjątkiem zapisów § 6.  

4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody,  

strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na podstawie K.C.  

§ 6  
Zamawiający zastrzega, że w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, Zamawiający może odstąpić od umowy w 

terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.  

 

 

  

§ 7  

 



1. Wykonawca oświadcza, że dostarczany przez niego olej opałowy przez cały okres dostaw 

spełniać będzie normy jakościowe zawarte w SIWZ.  

2. Nie spełnianie wymogu z § 7 ust.1. jest podstawą do odstąpienia od umowy w trybie 

natychmiastowym przez Zamawiającego z Wykonawcą z winy Wykonawcy.  

§ 8  
Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych 

z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących przepisów 

Kodeksu Cywilnego o rękojmi za wady fizyczne i gwarancji.  

§ 9  
Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 

2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) przewidział możliwość dokonania zmiany umowy w formie 

aneksu pod następującymi warunkami:  

1) zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku :  

- pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skróceniu terminu zakończenia 

realizacji umowy;  

2) zmiana nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych 

identyfikacyjnych;  

3) zmiana podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez 

Zamawiającego;  

4) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy;  

5) zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, ż e wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie 

publicznym.  

§ 10  
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy - Prawo 

zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.  

2. Ewentualne spory zostaną rozwiązane polubownie lub w ostateczności przez Sąd  

Gospodarczy właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

§ 11  
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy i 2 dla  

Zamawiającego.  

                                                                                       

 

                                     ZAMAWIAJĄCY                                     WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                          

Pieczęć firmowa Wykonawcy                                               Załącznik nr 1                                       
 
                                      FORMULARZ   OFERTY 
                                             na realizację p/n 

Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Tyńcu Małym 

 
1. NAZWA WYKONAWCY: 
 
2. ADRES  WYKONAWCY: 
 
3. DANE WYKONAWCY:  
 
NIP................................................................................................ 
                                               
REGON........................................................................................ 
                                               
TEL............................................................................................... 
                                               
FAX............................................................................................... 
                                                
NR KONTA  BANKOWEGO......................................................... 
 
E-MAIL ............................................................................................. 
 
Oferujemy realizację zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków  
Zamówienia i proponowana 
CENA JEDNEGO LITRA LEKKIEGO OLEJU OPAŁOWEGO wynosi: 
 
netto ...........................................zł  
  
(słownie złotych   ........................................................................................) 
 
stawka podatku VAT.........%  
 
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 
wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń  oraz, że zdobyliśmy wszelkie informacje niezbędne do 
przygotowania oferty. 
Oświadczamy, że projekt umowy stanowiący załącznik do niniejszej dokumentacji, został 
przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 
zawarcia umowy na określonych w projekcie warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego . Uważam się za związanego niniejszą ofertą  przez okres 30 dni od 
upływu terminu składania ofert. 

                                                                
                                                           

.................................................................................. 
                                                                           data i podpis Wykonawcy     
 

 



 
 

Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej 
w Tyńcu Małym . 

 
                                                                                                         Załącznik nr 2 

 
 

....................................................... 
       pieczęć Wykonawcy 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
„o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.” 
 

 

 

Oświadczam, że: 

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 

art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych    

(t.j. Dz. U. 2010. Nr 113 poz. 759 ze zm.).  

 
 
 
 
 
 
 
 

     .................................................. 
         data / podpis Wykonawcy 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 



Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej 
w Tyńcu Małym 

 
 
 
                                                                                                          Załącznik nr 3 
 
 
....................................................... 

       pieczęć Wykonawcy 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Oświadczam, że: 

Spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy 

Prawo zamówień publicznych tj. dotyczące:  

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. 

 

 
 
 
 

     .................................................. 
         data / podpis Wykonawcy 

 
 

 
 

 

 

 

 



Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Tyńcu Małym 
 

 

 

 

pieczęć firmowa  Wykonawcy                                                                            Załącznik nr 5 

....... 

 
 

  WYKAZ DOSTAW  PRZEZNACZONYCH DO PODWYKONANIA 
Nazwa i adres firmy (Wykonawcy): 

 

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

..... 

 

L.p. 

 

Zakres dostaw przewidzianych do wykonania przez Podwykonawcę 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(data i podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 
 

 

  



 
 
 
 
 
 

 
 
Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Tyńcu Małym. 

 
 

                                                                                                         Załącznik nr 6 
 
 
....................................................... 

       pieczęć Wykonawcy 
 
 
 

OŚWIADCZENIE
1
 

              w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 
Przystępując do udziału w przetargu p/n „Dostawa oleju opałowego do Szkoły 
Podstawowej w Tyńcu Małym” oświadczam, że w stosunku do Firmy którą 
reprezentuję nie zachodzą okoliczności o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.) tj. nie otwarto 
likwidacji, nie ogłoszono upadłości. 
 

 
 
 

     .................................................. 
         data / podpis Wykonawcy 

 
 

 
 

                                                           
1
 oświadczenie składają tylko osoby fizyczne 


