
Zespół Szkół w Węglińcu
ul. Kościuszki 2 i 5

59-940 WĘGLINIEC

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu 
nieograniczonego na realizację zadania pn.:

 „DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO ZESPOŁU SZKÓŁ W WĘGLIŃCU ".
                                            

(znak sprawy: ZS.260.1.2014.ZP)                                         

ZATWIERDZAM: Dyrektor Zespołu Szkół  w Węglińcu

Węgliniec, dnia 02.12.2014 r.



I. Postanowienia ogólne
1. Zamawiający:

Dyrektor Zespołu Szkół w Węglińcu
 ul. Kościuszki 2 i 5, 59 – 940 Węgliniec

                    (075) 7712032, fax (075) 7711369
                      NIP: 615-17-53-278, Regon: 230843588

                e-mail: gimnazjum.wegliniec@wp.pl
2. Zamawiający zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej
dalej ustawą Pzp.
Wartość zamówienia jest mniejsza od równowartości kwoty 200 000 euro.

3. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się dokładnie z treścią SIWZ i zgodnie z nią złożyć ofertę.
4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia. Złożenie większej

liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich złożonych przez Wykonawcę ofert.
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada

zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone
w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

6. Wykonawca  ponosi  samodzielnie  wszelkie  koszty  związane  z  opracowaniem  i  złożeniem
oferty,  niezależnie  od  wyniku  postępowania.  Zaleca  się,  aby Wykonawca  zdobył  wszelkie
informacje, które mogą być konieczne do opracowania oferty oraz podpisania umowy.

7. Strona  internetowa  Zamawiającego,  na  której  publikowane  są  informacje  dotyczące
niniejszego   postępowania,   wynikające   z   ustawy   Prawo   zamówień   publicznych:
www.gimwegliniec.szkolnastrona.pl  

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. OFERTY CZĘŚCIOWE. UMOWA RAMOWA.
ZAMÓWIENIA  UZUPEŁNIAJĄCE.  OFERTY  WARIANTOWE.  AUKCJA
ELEKTRONICZNA.  ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU.  ODBIORY
CZĘŚCIOWE. WARUNKI PŁATNOŚCI.
1. Przedmiotem niniejszego  zamówienia  jest:  dostawa  (  w tym transport  +  rozładunek)  oleju

opałowego do kotłowni w budynku Gimnazjum w Węglińcu, ul. Tadeusza Kościuszki 5, do
55.000  litrów.  Do  każdej  dostawy  wymagane  jest  świadectwo  jakości,  doręczane  wraz  z
dokumentami WZ.  CPV – 23122000-8 – olej opałowy

2. Rodzaj oleju: lekki olej opałowy zgodnie z polską normą PN-C 96024, spełniający co najmniej
następujące wymagania:

1/ Gęstość w 15 o C, max 0,860g/ m3

2/ Wartość opałowa, min. 42,06 MJ/kg
3/ Temperatura zapłonu, min. 56oC
4/ Lepkość kinematyczna w 20oC max 6.00 mm2/s
5/ Skład frakcyjny :
-do 250oC destyluje, max 65% (V/V)
-do 350oC destyluje min. 85% (V/V)
6/ Temperatura płynięcia , max -20 oC
7/Pozostałość po koksowaniu z 10 %
8/ Pozostałości destylacyjnej, max 0,3% (m/m)
9/ Zawartość siarki, max 0,2% (m/m)
10/ Zawartość wody, max 200 mg/kg
11/ Zawartość zanieczyszczeń stałych, max 24 mg/kg
12/ Pozostałość po spopieleniu, max 0,01 (m/m)

3. Dostawa winna odbywać  się  samochodami przeznaczonymi do przewozu oleju opałowego,
wyposażonymi w pompę.

4. Dostawa oleju odbywać  się  będzie  etapami  ,  w terminach wskazanych każdorazowo przez



Zamawiającego . Realizacja poszczególnych zamówień  (etapów) winna nastąpić  w ciągu 48
godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego zapotrzebowania przez Zamawiającego.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zlecenia wykonania zamówienia podwykonawcom.
8.  Zamawiający  nie  przewiduje  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  z  zastosowaniem  aukcji

elektronicznej.
9. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.
10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art.  67 ust.  1 pkt  6

ustawy.
11. Ustala się następujące warunki płatności :
11.1.Zamawiający  zapłaci  wykonawcy  za  faktycznie  dostarczoną  ilość  oleju  według  stawek
określonych w ofercie.
11.2.Należne wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT, adresowanej do
Zespół Szkół w Węglińcu, ul. Kościuszki 2 i 5, 59-940 Węgliniec.
11.3.Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto
Wykonawcy w ciągu  30 dni licząc od daty wystawienia przez Zamawiającego faktury. Błędnie
wystawiona faktura spowoduje naliczenie ponownego 30-dniowego terminu płatności od momentu
dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.
11.4.Opóźnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
1.  Termin  realizacji  przedmiotu  zamówienia  –  od  dnia  01.01.2015  r.  do  31.12.2015  r.  z
zastrzeżeniem, że w razie zakończenia przebudowy kotłowni i zmiany systemu ogrzewania nastąpi
konieczność wcześniejszego rozwiązania umowy z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
2. Miejscem wykonania zamówienia jest budynek Gimnazjum w Węglińcu wchodzący w skład
Zespołu Szkół w Węglińcu.

IV.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

1. Zgodnie z art. 22 ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
Warunek ten spełniają wykonawcy, którzy posiadają aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi
wydaną na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne;
1.2. posiadają wiedzę i doświadczenie;
1.3.  dysponują  odpowiednim  potencjałem technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonania
zamówienia;
Warunek  ten  spełniają  wykonawcy,  którzy  wykażą,  iż  dysponują  samochodem
przeznaczonym do przewozu oleju opałowego wyposażonego w pompę.
1.4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24, ust.1
i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych

2.  Ocena  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  dokonana  będzie  zgodnie  z  formułą
„spełnia-nie spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.

3. 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 wykonywaniu zamówienia.

4. Wykonawca  nie   może   podlegać  wykluczeniu   z   powodu   niespełniania  warunków,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, w/w warunek musi 
spełniać każdy z Wykonawców.

V.  WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  LUB  DOKUMENTÓW,  JAKIE  MAJĄ  DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE
ART. 24 UST. 1 USTAWY

1.   W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ),
2) Koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia

1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2006r. nr 89, poz. 625 z późn. zm.)

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

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 do SIWZ),
1) 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,

2) Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy  kapitałowej, o której mowa w
art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień  publicznych, albo informację o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej( załącznik nr 4a, lub 4b do SIWZ)

 3. Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada: - dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzający, że:

1) 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,

VI.  INFORMACJE  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO  Z
WYKONAWCAMI  ORAZ  PRZEKAZYWANIA  OŚWIADCZEŃ  LUB
DOKUMENTÓW,  A  TAKŻE  WSKAZANIE  OSÓB  UPRAWNIONYCH  DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. Oświadczenia,   wnioski,   zawiadomienia   oraz   informacje   Zamawiający   i   Wykonawcy
przekazują pisemnie, faksem, lub drogą elektroniczną.
2. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:

Zespół Szkół w Węglińcu 
ul. Kościuszki 2 i 5, 59-940 Węgliniec

3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest p. Irena Sumlińska - w siedzibie
Zamawiającego - tel. 75 7712032 w godz. 11.00 – 15.00

VII. WADIUM.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 



VIII.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert.

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1.Przed sporządzeniem oferty wykonawca powinien zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu
oraz wszystkimi załącznikami.
2.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę własną. Wykonawca, który złoży lub uczestniczy w
więcej  niż  jednej  ofercie  podlega  wykluczeniu  z  postępowania.  Złożenie  przez  jednego
wykonawcę więcej niż  jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje
jej odrzucenie.
3.Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny i nieścieralny. Wszystkie
strony oferty powinny być spięte i ponumerowane.
4.Każda strona oferty oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone powinny być podpisane przez
osobę  uprawnioną  do występowania w imieniu wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty
powinno być  dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez
wykonawcę.
5.Wszelkie  zmiany  i  poprawki  w  ofercie  powinny  być  naniesione  czytelnie  oraz  opatrzone
podpisem osoby uprawnionej.
6.Oferta powinna zawierać spis wymaganych załączników
7.Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zarówno
zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
8.Wszystkie  koszty  związane  ze  sporządzeniem  i  przedłożeniem  oferty  ponosi  wykonawca
niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.
9.Wykonawca powinien zdobyć wszelkie informacje, które mogą być potrzebne do przygotowania
oferty oraz podpisania umowy.
10. Ofertę stanowią następujące dokumenty:
10.1. Formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ
10.2.  Oświadczenia  i  dokumenty potwierdzające,  że  Wykonawca spełnia  warunki  szczegółowe
udziału  w  postępowaniu,  przygotowane  zgodnie  zapisami  rozdziału  V  SIWZ.  W  przypadku
wykonawców ubiegających się  wspólnie  o udzielenie  zamówienia,  dokumenty te  składa każdy
podmiot.
10.3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców ubiegających się  wspólnie o udzielenie
zamówienia  albo  pełnomocnictwo  do  reprezentowania  w  postępowaniu  i  zawarcia  umowy  w
sprawie zamówienia publicznego.
11.  Wskazane  dokumenty  mogą  być  doręczone  w  formie  oryginałów  lub  kserokopii
poświadczonych  za  zgodność  z  oryginałem  przez  Wykonawcę.  Zamawiający  może  zażądać
przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii  dokumentów wyłącznie wtedy,
gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości.
12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są  składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.
13. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki powinny być parafowane przez 
osobę lub osoby podpisujące ofertę. 
14.  Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów – załączników.
Wszystkie pole i pozycje tych wzorów powinny być wypełnione. 
15. Dokumenty niejawne, zastrzeżone składane w ofercie Wykonawca wydziela i odznacza w 
wybrany przez siebie sposób.
16. Ofertę wraz z załączonymi dokumentami należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny
trwały  sposób  zabezpieczonej  kopercie  z  napisem  „DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO
ZESPOŁU  SZKÓŁ  W  WĘGLIŃCU  (ZNAK  SPRAWY  –  ZS.260.1.2014.ZP)  -  NIE
OTWIERAĆ  PRZED DNIEM 16 GRUDNIA 2014 ROKU, DO GODZ.13:00”.  Na kopercie
należy podać  nazwę  i adres Wykonawcy, aby umożliwić  zwrot nie otwartej oferty w przypadku
dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.



X. OPIS SPOSOBU  OBLICZANIA CENY
1.  Cena  brutto  musi  być  wyrażona  w  złotych  polskich  w  zaokrągleniu  do  dwóch  miejsc  po
przecinku niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. 
2.  Jako  podstawę  do  obliczenia  ceny  dostawy  za  1  litr  oleju  opałowego  przyjmuje  się  cenę
netto 1 litra oleju opałowego lekkiego wyrażoną w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch
miejsc  po  przecinku ,  umieszczoną w oficjalnym cenniku hurtowym paliw obowiązującym na
dzień  8 grudnia 2014 r., opublikowanym   na   oficjalnej   stronie   internetowej   producenta
oferowanego  oleju  opałowego,  powiększoną o stałą  marżę lub  pomniejszoną o stały  upust
Wykonawcy  za  1  litr  wyrażony  w  złotych  polskich  z  dwoma  miejscami  po  przecinku  oraz
powiększoną o  23 % podatku VAT.
3.Marża/upust podane w ofercie pozostają bez zmian przez cały okres obowiązywania 
umowy. 

4.W przypadku  zmiany  ceny  oleju  u  producenta  cena  za  dostawę  oleju  wzrasta  lub  maleje  
o  wartość  podwyżki  lub  obniżki  podanej  przez  producenta.  Zmiana  ceny  następuje  na
podstawie informacji o cenach paliwa obowiązujących w dniu dostawy.
Cena  dostawy  1  litra  oleju  opałowego  zawiera  wszelkie  koszty  związane  z  realizacją  
zamówienia, w tym koszty dostaw i wyładunku.  
    
XI. KRYTERIA OCENY OFERT i SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTY
1. Oferty będą oceniane w oparciu o jedyne kryterium, jakim jest cena brutto 1 litra oleju.
2. Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać wynosi 100 pkt.
3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów, przy
czym oferty oceniane będą wg wzoru:
(oferta z najniższa ceną/cena oferty badanej)x100= ____pkt.

XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1.Oferty  należy  składać  w  siedzibie  Zamawiającego  w  terminie  do  16  grudnia  2014  r.  do
godz.13.00.
2. Doręczenie oferty do innego miejsca niż  wskazanego w punkcie 1. nie jest równoznaczne ze
złożeniem oferty w sposób skuteczny.
3.  Oferty  złożone  po  wyznaczonym  terminie  nie  będą  rozpatrywane  i  zostaną  zwrócone  bez
otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu, o którym mowa w pkt.1, ma data
i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data wysłania przesyłką pocztowa lub kurierską.
4.Publiczne  otwarcie  ofert  nastąpi  dnia  16  grudnia  2014  r.  o  godz.  13.15  w  siedzibie
zamawiającego pok. nr 3.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką  zamierza przeznaczyć  na
sfinansowanie zadania.
6. Podczas sesji otwarcia ofert zamawiający odczyta:
-nazwę i adres wykonawcy,
-cenę
-termin realizacji zamówienia
7. Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną  udostępnione nieobecnym
wykonawcom na ich wniosek.
8. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert,
zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których
mowa w art. 86, ust. 4 ustawy.

XIII.  INFORMACJE  O  FORMALNOŚCIACH,  JAKIE  POWINNY  ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1.Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego
zostanie zawarta  z  wykonawcą, który spełni wszystkie  przedstawione wymagania oraz którego
oferta okaże się najkorzystniejsza.
2.Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy



Zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego wykonawcę.
3.Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się  od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert
bez  przeprowadzania  ich  ponownej  oceny  chyba,  że  zachodzą  przesłanki  do  unieważnienia
postępowania.
4.Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców
– art. 23 ust. 4 ustawy.
5.Istotne warunki umowy określa wzór umowy - załącznik nr 5.

XIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
Każdemu wykonawcy oraz innym osobom, których interes prawny w związku z postępowaniem o
zamówienie publiczne doznał uszczerbku przysługują środki ochrony prawnej o których mowa w
DZIALE VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

XV. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW
Zał. nr 1 – formularz oferty
Zał. nr 2 – oświadczenie (art.22, ust.1ustawy PZP)
Zał. nr 3 – oświadczenie (art.24, ust.1 ustawy PZP)
Zał. nr 4a – oświadczenie (art. 24, ust.2 pkt 5 PZP)
Zał. nr 4b – oświadczenie (art. 24, ust.2, pkt 5 PZP)
Zał. nr 5 – wzór umowy

Węgliniec 02.12.2014 r. Zatwierdzam ______________________



Załącznik nr 1 do SIWZ 
Znak sprawy ZS.260.1.2014.ZP

/Pieczęć adresowa Wykonawcy/*

FORMULARZ OFERTY

Ja, niżej podpisany / my, niżej   podpisani* 
………………………………………………………...................................……..………………….

działając w imieniu i na rzecz …………………………………………....................
………………………………………………..

NIP*……………………………………..REGON* ………………………………………………..
Tel……………………………………… Fax………………………………………………..
w odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego oferuję realizację zamówienia na wykonanie zadania pn. „DOSTAWA OLEJU
OPAŁOWEGO DO ZESPOŁU SZKÓŁ W WĘGLIŃCU”, za następującą cenę:

Cena netto dostawy 1 l oleju …………………………………………….
(słownie: ……………………………………................................…………………)

Cena brutto dostawy 1 l oleju …………………………………………..
(słownie: ……………………………................................…………………………)

1.Składniki kształtujące cenę :
1/ Cena producenta za 1 l oleju opałowego - ..................netto na dzień 08 grudnia 2014 r.
słownie ..................................................
2/ Marża wykonawcy doliczana do ceny netto producenta, za dostawę 1 l oleju .............zł
(słownie: ......................................................................................................................)
3/ Upust wykonawcy od ceny netto producenta, za dostawę 1 l oleju ............................zł
(słownie........................................................................................................................)

 1.  Termin realizacja zamówienia – od dnia 01.01.2015 r.  do 31.12.2015 r. z  zastrzeżeniem, że w razie
zakończenia  przebudowy  kotłowni  i  zmiany  systemu  ogrzewania  nastąpi  konieczność  wcześniejszego
rozwiązania umowy z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
2.  Oświadczamy,  że  podana  powyżej  cena  zawiera  wszystkie  koszty  i  opłaty  wykonania  zamówienia,
zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
3.  Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  z  treścią  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  i  nie
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.
4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia składania ofert.
5. Zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia istotne postanowienia umowy akceptujemy     i
zobowiązujemy  się  w  przypadku  wyboru  naszej  oferty  do  zawarcia  umowy na  wyżej  wymienionych
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6.  Zastrzegamy  tajność  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  zawartych w ofercie,  w części  ………… na stronach od
……….do ………

Data...................................... Podpis i pieczątka imienna osoby(osób)
                                                                                         uprawnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy**

* w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy 
** w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie podpisuje Pełnomocnik



                                                                                              
           

              Załącznik nr 2 do SIWZ 
Znak sprawy ZS.260.1.2014.ZP

/Pieczęć adresowa Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany/my, niżej podpisani ....................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia
na wykonanie zadania pn.  „DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO ZESPOŁU SZKÓŁ
W WĘGLIŃCU, oświadczam (y), że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ) 

..................................... ...........................................................
Data Podpis i pieczątka imienna osoby(osób) uprawnionej (ych) do 

reprezentowania Wykonawcy *



         Załącznik nr 3 do SIWZ
Znak sprawy ZS.260.1.2014.ZP

/Pieczęć adresowa Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA*

Ja, niżej podpisany/my, niżej podpisani ....................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia
na wykonanie zadania pn. „DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO ZESPOŁU SZKÓŁ
W WĘGLIŃCU”, oświadczam (y),  że  Wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu  z  powodu
niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-
Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907) 

........................................ ........................................................
                     Data

Podpis i pieczątka imienna osoby(osób) 
        uprawnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy *



Załącznik nr 4a do SIWZ 
Znak sprawy ZS.260.1.2014.ZP 

___________________________ 
/Pieczęć adresowa Wykonawcy/ 
 
 
 
 

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
 
 
 
 
 
Ja, niżej podpisany/my, niżej podpisani ...................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
działając w imieniu i na rzecz : 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: 
„Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół w Węglińcu” (znak sprawy: ZS.260.1.2014.ZP) 
oświadczam(y), że należę/należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2
pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2013r.,  poz. 907), w skład której wchodzą
następujące podmioty: 
……………………………………………………..…………………………….........……….. 
……………………………………………………………………………………........………. 
…………………………………………………………………………………….......……….. 
……………...……...…................................................................................................................. 
 
 
 
 
 

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

Data Podpis i pieczątka imienna osoby(osób) 
uprawnionej (ych)



Załącznik nr 4 b do SIWZ 
Znak sprawy ZS.260.1.2014.ZP 

___________________________ 
/Pieczęć adresowa Wykonawcy/ 
 
 
 
 

INFORMACJA
 
 
 
Ja, niżej podpisany/my, niżej podpisani .................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
działając w imieniu i na rzecz : 
.................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: 
„Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół w Węglińcu” (znak sprawy: ZS.260.1.2014.ZP) 
informuję/informujemy, że nie należę/ nie należymy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 
ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2013r., poz. 907). 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

                          Data       Podpis i pieczątka imienna osoby(osób) 
prawnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy



Załącznik nr 5 do SIWZ 
Znak sprawy ZS.260.1.2014.ZP

U M O W A   D O S T A W Y
nr .........................

zawarta w dniu ................... r. pomiędzy:
…………………………………………………………
reprezentowaną przez :
…………………………………………………………
zwanym w dalszej treści umowy " Zamawiającym "
a ...................................................................................
reprezentowaną przez :
.....................................................................................
zwanym w dalszej części umowy "Wykonawcą", 

Podstawą zawarcia umowy jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego (znak sprawy ZS.260.1.2014), zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. , poz.907) 

§ 1
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć (w tym transport i rozładunek) zamawiającemu
olej opałowy lekki spełniający polską normę PN- C96024 w łącznej ilości do 55.000 litrów.
2. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. z zastrzeżeniem,
że  w  razie  zakończenia  przebudowy  kotłowni  i  zmiany  systemu  ogrzewania  nastąpi
konieczność wcześniejszego rozwiązania umowy z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odebrania mniejszej ilości litrów, aniżeli określona
w ust. 1. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

§ 2
1. Dostawa oleju odbywać się będzie etapami, w terminach wskazanych każdorazowo przez
Zamawiającego.
2.  Realizacja  poszczególnych  zamówień  (etapów)  winna  nastąpić  w  ciągu  48  godzin  od
momentu zgłoszenia Wykonawcy dokonanego telefonicznie.
3. Do każdej dostawy oleju Wykonawca winien dołączyć świadectwo jakości producenta wraz
z dokumentami WZ.

§ 3.

1. Dostawa oleju opałowego zamówionego w sposób określony w § 1 następować  będzie
środkami Wykonawcy .
2. Do odbioru oleju opałowego Zamawiający upoważnia swoich pracowników. Pokwitowanie
odbioru paliw przez w/w jest równoznaczne z pokwitowaniem odbioru przez Zamawiającego.
3.  Wykonawca  zapewnia  Zamawiającego  o  dobrej  jakości  oferowanych  do  sprzedaży
produktów i ich zgodności z obowiązującymi normami technicznymi i załącza  świadectwo
jakości. Wykonawca oryginalnymi plombami zapewnia zgodność ilości wydanego produktu z
dokumentami przewozowymi. Zamawiający ma obowiązek sprawdzenia plomb.
4.  Dostawy  rozliczane  będą  w  temperaturze  rzeczywistej  zgodnie  ze  wskazaniem
zalegalizowanego układu pomiarowego w samochodzie dostawczym za cenę ustaloną zgodnie
z  zapisami  umowy.  Podstawą  reklamacji  ilościowej  jest  protokół  sporządzony  u
Zamawiającego w obecności upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
5. Nie przedłożenie przez Wykonawcę świadectwa jakości producenta przy dostawie skutkuje
odmową przyjęcia oleju opałowego i powoduje naliczenie kar umownych zgodnie z § 6, jeżeli
dostawa oleju o potwierdzonej jakości nie nastąpi w terminie określonym w § 2 ust.2



§ 4
1. Wykonawcy za realizację niniejszej umowy przysługuje wynagrodzenie stanowiące iloczyn
ceny 1 litra oleju opałowego oraz ilości litrów dostarczonego każdorazowo oleju.
2. Zamawiający regulować będzie należności za dostarczony olej opałowy po każdej dostawie
przelewem na konto wykonawcy w terminie 30 dni od daty wystawienia Zamawiającemu
faktury. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
3. Strony umowy dopuszczają  zmianę  wysokości ceny dostawy 1 litra oleju w przypadku
zmiany ceny referencyjnej przez producenta dostarczonego oleju opałowego.
Cena brutto za dostawę 1 litra oleju opałowego ulegnie zmianie w sytuacji zarówno podwyżki
jak  i  obniżki  ceny  oleju,  w  stosunku  do  ceny  producenta  publikowanej  na  jego  stronie
internetowej i została obliczona w następujący sposób:
cena netto 1 litra oleju opałowego lekkiego (wg ceny netto producenta w dniu dostawy)
+/-  ............. %  marży/upustu Wykonawcy za 1 litr oleju + należny podatek VAT .
4. Zasada obliczenia ceny brutto za dostawę 1 litra oleju oraz marża lub upust Wykonawcy
nie ulegają zmianie w okresie obowiązywania niniejszej umowy.

§ 5
1. W przypadku niedotrzymania terminów płatności Wykonawca naliczy odsetki za zwłokę
w wysokości odsetek ustawowych zgodnie z art. 481 k.c.
2.  Wykonawca  nie  może  dokonać  przelewu  wierzytelności  bez  zgody  Zamawiającego
(art. 509 i następne k.c.)

§ 6
1.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapłaty  kary  umownej  w  wysokości  10%  średniej
wartości  miesięcznych  dostaw  w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  bez  uzasadnionej
przyczyny, a nadto w przypadku zwłoki w dostawach w wysokości 1% średniej miesięcznej
wartości dostaw za każdy dzień zwłoki.
2. Jeżeli zastrzeżone kary umowne nie pokryją faktycznie poniesionej szkody Zamawiający
może  dochodzić  odszkodowania  uzupełniającego  na  zasadach  ogólnych  przewidzianych
w przepisach k.c.

§ 7
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której  dokonano  wyboru  Wykonawcy,  chyba  że  konieczność  wprowadzenia  takich  zmian
wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć  w chwili zawarcia umowy, lub
zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna.
3. W razie zaistnienia 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 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 8
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu
Cywilnego, o ile przepisy Prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 9
Wszelkie kwestie sporne mogące wyniknąć  z umowy strony poddają  rozstrzygnięciu Sądu
właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 10
Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej
ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY
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