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Przedmiot zamówienia: 

 

Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  

w Marciszowie  

 

 

 



I. Zamawiający 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Marciszowie  

ul. Szkolna 2 

58-410 Marciszów 

Tel. 075 – 74 10 303 

 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

 
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z  Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1579), zwaną dalej „ustawą Pzp”, oraz przepisami 

wykonawczymi do niej, w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 

ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy art. 24 aa ustawy.  

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zakup oleju opałowego w okresie 48 miesięcy 

licząc od dnia podpisania umowy do kotłowni w Zespole Szkolno–Przedszkolnym w 

Marciszowie przy ul. Szkolnej 2.  

2. Dostawy oleju będą realizowane w miarę potrzeb Zamawiającego /jednorazowo nie 

mniej niż 5000 litrów/ w godzinach od 8°°- 12°°. 

3. Przybliżona ilość zamówionego oleju opałowego w okresie trwania umowy może 

wynieść ok. 100.000 litrów. 

4. Termin dostawy nie dłuższy niż 24 godziny od zgłoszenia telefonicznego. 

5. Kod i nazwa wg CPV: 09135100-5, olej opałowy. 

6. Zamawiający wymaga, aby oferowany olej opałowy spełniał wymogi przewidziane 

dla tego rodzaju paliw i posiadał parametry określone wg normy PN-C-96 024. 

 

 

 

IV. Termin wykonania zamówienia  

 
Dostawa oleju opałowego będzie realizowana w okresie 48 miesięcy licząc od dnia 

podpisania umowy. 

 

 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 

oceny spełniania tych warunków. 

 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

 5.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy      

        Pzp; 

 5.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  



a) kompetencji lub uprawnień  do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów -  Wykonawca spełni warunek jeżeli 

wykaże, że posiada aktualną koncesję na obrót  paliwami ciekłymi  

b)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej -   nie dotyczy  

c) zdolności technicznej lub zawodowej. -  Wykonawca spełni warunek jeżeli 

wykaże, że:  

- wykonał w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej jedno zamówienie na dostawę 

oleju opałowego w ilości 15000 litrów.  

 

Zamawiający, na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów, dokona oceny 

spełniania warunków podmiotowych wg formuły „spełnia-nie spełnia”. Nie spełnienie 

chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z 

postępowania. 

 

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w przypadkach 

określonych  w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 24 

ust. 4 i 89 ust. 1 pkt 5, zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy wykluczonego z udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

 

 

 

VI. Przesłanki wykluczenia wykonawców 

6.1      Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku, do 

którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy 

Pzp oraz Wykonawcę, który nie spełnia warunków określonych w art. 22 ust. 1b Pzp. 

6.2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 

przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 

art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 

2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1930 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615)  

lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu 

upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli 

układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, 

chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku, w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z 

dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r.  

poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) -art.24 ust. 5 pkt 1; 

 

6.3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 

6.4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

 

 



VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

 

7.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 

a) nie podlega wykluczeniu z postępowania;  

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

7.2. Oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć 

zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 i 3 do SIWZ. 

7.3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy Pzp, zobowiązany jest złożyć 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca 

może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

7.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, 

terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w pkt. 6.1. SIWZ. 

7.5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 

udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 

uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 

oświadczeń lub dokumentów. 

7.6. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej 

kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego 

oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. 

7.7. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona,  

zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:  

1)W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w       

postępowaniu:  

a) koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji    

                    Energetyki 

b) Wykaz  wykonanych dostaw lub usług w zakresie niezbędnym  do wykonania       

spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest  krótszy - w tym okresie,  z podaniem ich rodzaju i wartości , 

daty i miejsca wykonania  oraz załączeniem dokumentu  potwierdzającego,  że 

dostawy lub usługi zostały wykonane należycie - załącznik nr 5.  

 

 



 2)W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w                            

postępowaniu: 

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 

1 ustawy. 

7.8 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.7. 2 a) , 

składa dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  

 

VIII.     Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

8.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia  albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. 

8.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz o których mowa w pkt 6.2. SIWZ, 

natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują 

zgodnie z pkt 5.2. SIWZ. 

8.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenia, o których mowa w pkt. 7.2. SIWZ składa każdy z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, 

w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

8.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o którym mowa w pkt. 7.3. SIWZ składa każdy  z Wykonawców. 

8.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni 

zobowiązani  na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o 

których mowa w pkt 7.7. SIWZ,  przy czym dokumenty i oświadczenia, o których 

mowa w pkt 7.7. ppkt 1) SIWZ składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje 

spełnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt. 5.2. SIWZ. 

8.6. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia: 

a) Zamawiający, zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy PZP, może żądać umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców przed podpisaniem umowy, 

b) Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

      

IX. Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych 

podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp oraz 



zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom 

9.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego 

części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

9.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

9.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności  

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna  , pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 

zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i ust. 5 pkt 1  ustawy.  

  9.4   Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, 

za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 

zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

9.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, lub sytuacja  ekonomiczna lub finansowa 

podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia 

przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych 

podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie 

określonym przez Zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 9.1. SIWZ. 

9.6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim 

powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza 

informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa w pkt 7.2. SIWZ. 

9.7. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji 

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest 

do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w 

pkt 7.7.2 SIWZ. 

9.8. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 

publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które 

określają w szczególności: 



1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą. 

9.9. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest 

zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać firmy 

podwykonawców. 

 

X. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą 

oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do 

porozumiewania się z wykonawcami. 

 
10.1 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca 

przekazują zgodnie z wyborem zamawiającego pisemnie, faksem lub pocztą 
elektroniczną, z zastrzeżeniem punktu 10.2 SIWZ. Zamawiający przekazuje informacje 
za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. Zawsze dopuszczalna jest forma 
pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie Pzp. 

10.2 Forma pisemna zastrzeżona jest dla składania oferty wraz z załącznikami, w tym 
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, a także pełnomocnictw. 

10.3 Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje za pośrednictwem faksu, każda ze stron, na żądanie drugiej strony,  
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

10.4 W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, 
Zmawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na nr faksu lub adres 
poczty elektronicznej wskazany w ofercie zostało mu doręczone w sposób, który 
umożliwił wykonawcy zapoznanie się z treścią pisma. 

10.5 Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:      

a)  Beata Gawin tel: 75 7410303, wew. 24;    

       e-mail: beatagawin@vp.pl 
10.6 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
10.7 Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż 

na 2 dni przed upływem terminu składania ofert treści 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 jednocześnie 
przekaże  treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ bez 
ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej, na której zamieszczano 
SIWZ. Wyjaśnienia będą stanowić integralną część SIWZ. 

 

XI. Wadium  

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

mailto:beatagawin@vp.pl


 

XII. Termin związania ofertą 

 
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania 

ofert. 

 

 

XIII.  Opis sposobu przygotowania oferty 

 
13.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

13.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

13.3 Ofertę stanowi wypełniony „Formularz oferty”.  

13.4 Wraz z ofertą powinny być złożone: 

1) Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 7.1. SIWZ; 

2)  Oświadczenia dla podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega    

     Wykonawca, wymagane postanowieniami pkt 9.7 SIWZ; 

 3) Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 9.2. SIWZ, w przypadku gdy     

                Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia  

                spełniania warunków udziału w postępowaniu;  

             4) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio    

                  ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o   

                  wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – dokument ustanawiający   

                  Pełnomocnictwo(a); 

 5) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie   

     ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o    

     współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.   

     Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w  

     postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.  

     Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie  

     poświadczonej kopii; 

   

13.5 Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub 

innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo 

przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Oznacza to, iż jeżeli z 

dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż 

do reprezentowania wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty 

wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. jeżeli 

pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny 

wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta 

wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione;  

13.6 Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił 

wzory w formie formularzy zamieszczonych w SIWZ, powinny być sporządzone 

zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

13.7 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być 

czytelny. 



13.8 Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 

Rozliczenia nie będą prowadzone w walutach obcych.   

13.9 Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każda zmiana, przekreślenie, 

uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w 

przeciwnym razie nie będzie uwzględnione. 

13.10 Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie 

składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one 

udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec 

informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 

r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), 

które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być 

załączone w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i 

opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie 

udostępniać”, z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty. 

13.11 Wykonawca winien wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa poprzez załączenie dowodów potwierdzających, że: 

- informacje nie są ujawnione do wiadomości publicznej, 

- informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub inny, o     

   ile ma wartość gospodarczą, 

- wykonawca poczynił działania w celu zachowania poufności tych informacji     

   poprzez ochronę fizyczną lub prawną.  

           Brak elementu wykazania, że informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,     

    będzie powodował, że zastrzeżenie nie będzie miało zastosowania. 

13.12 Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym 

opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego 

opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem 

Wykonawcy, zaadresowane na adres Zamawiającego z zaznaczeniem: 

13.1 Oferta na: Ofertę wraz z załącznikami należy opakować w sposób uniemożliwiający 

zapoznanie się z ich treścią bez naruszenia opakowania. Zamawiający proponuje 

umieścić ofertę wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie opisanej w następujący 

sposób: 

 Nazwa i adres Wykonawcy 

   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Marciszowie 

   ul. Szkolna 2 

   58-410 Marciszów 

                             Oferta w postępowaniu „Dostawa oleju opałowego” 

   Nie otwierać przed dniem: 13.11.2019. godz. 10°°.  

 

13.13 Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania powyższych 

wymagań będą obciążały Wykonawcę. 

13.14 Zamawiający, zgodnie z art. 84 ust 2 PZP, niezwłocznie zwraca ofertę, która została 

złożona po terminie. 

13.15 Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do 

złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub 

wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem 



nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być 

opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe 

oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

 

 
 

XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 
1. Oferty należy przesłać /złożyć w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 

Marciszowie, ul. Szkolna 2, pok. nr 8/Ł, do dnia 13.11.2019. do godz. 945.  

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie 

terminu do wniesienia protestu. 

2. Otwarcie ofert odbędzie się w pok. nr 10/Ł w dniu 13.11.2019.o godz. 10°°. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zabranym wykonawcom 

informacje o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. 

informacji. Po otwarciu ofert zamawiający odczyta następujące informacje: nazwa i 

siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cenę oferty. 

 

XV. Opis sposobu obliczenia ceny 

 
1. Cenę oferty należy podać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1): 

a) w kolumnie „Nazwa i Producent oleju opałowego” należy wpisać nazwę lub symbol 

oleju pod którą występuje on w sprzedaży oraz określić jego Producenta. 

b) W kolumnie „Cena hurtowa netto w zł 1 litra oleju” należy podać cenę hurtową w 

złotych polskich 1 litra oleju opałowego określoną przez producenta oleju według 

stanu na dzień 04.11.2019. w ogólnodostępnych źródłach informacji (np. na stronie 

internetowej producenta oleju) Cena hurtowa powinna zawierać podatek akcyzowy. 

c) W kolumnie „Cena hurtowa brutto w zł. 1 litra oleju” należy podać kwotę wynikającą 

z powiększenia ceny hurtowej netto o należny podatek Vat. 

d) W kolumnie „wysokość narzutów w zł.” należy określić w zł. polskich łączną 

wysokość wszystkich narzutów, które wykonawca będzie doliczał do ceny hurtowej 

brutto 1 litra oleju opałowego, w tym koszty transportu, marża itp. Określona w ten 

sposób wysokość narzutów stanowi wynagrodzenie wykonawcy i jest niezmienna 

przez cały czas trwania umowy. 

e) W kolumnie „wysokość upustu w %” należy określić wysokość upustu w procentach o 

jaki pomniejszana będzie cena hurtowa brutto jednego litra oleju opałowego. 

Wysokość upustu nie może ulec zmianie przez cały czas trwania umowy. 

f) Wykonawca, w zależności od oferowanych warunków wypełnia kolumnę „Wysokość 

narzutów w zł.” lub „Wysokość upustów w %”, przekreślając odpowiednio pozostałą 

kolumnę. Tak więc Wykonawca, który cenę hurtową brutto będzie powiększał o swoją 

marżę, wpisze odpowiednią wartość wyrażoną w zł. do kolumny „Wysokość narzutów 

w zł.” i przekreśli kolumnę „Wysokość upustów w %”. Wykonawca, który cenę 

hurtową brutto będzie pomniejszał o upust wpisze odpowiednią wartość wyrażoną w 

procentach do kolumny „Wysokość upustów w %” i przekreśli kolumnę „Wysokość 

narzutów w zł.”. Wykonawca, który zaoferuje dostarczanie oleju opałowego za cenę 

hurtową brutto, czyli nie będzie jej powiększał o narzuty lub pomniejszał o upust 

wpisze w każdej z kolumn wartość „0”. 



g) W kolumnie „Cena brutto w zł. za 1 litr oleju opałowego” należy wpisać kwotę, którą 

stanowi cena hurtowa brutto w zł. za 1 litr oleju opałowego odpowiednio powiększona 

o określony przez Wykonawcę narzut lub pomniejszona o zaoferowany upust. 

Określona w ofercie cena zawiera wszystkie podatki i koszty związane z realizacją 

zamówienia. Cenę brutto za jeden litr oleju należy powtórzyć słownie. Cena określona 

w kolumnie „Cena brutto w zł. za 1 litr lekkiego oleju opałowego” stanowi cenę 

oferty. Ze względu na częste zmiany cen lekkiego oleju opałowego i tym samym brak 

możliwości ustalenia stałej ceny, cena określona w kolumnie „Cena brutto w zł. za 1 

litr oleju opałowego” służy jedynie do porównania ofert.   

 

 

XVI. Kryterium oceny ofert 

 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

a) zostaną złożone przez wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z 

niniejszego postępowania 

b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 

 

2.   Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium: 

Cena oferty   -   100%. 

 

Zasady punktacji: 

Najniższa z oferowanych cen (C min) otrzymuje 100 pkt i stanowi bazę do wyliczenia 

punktów dla pozostałych cen wg wzoru: 

A = (C min : C x) x 100 pkt 

Gdzie: 

 A - oznacza liczbę punktów jaką otrzyma badana oferta 

 C min    - oznacza najniższą cenę spośród złożonych ofert 

 C x    - oznacza cenę badanej oferty  

 

3. Oferta z najwyższą liczba punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Realizacja 

zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta nie podlega odrzuceniu i 

została oceniona jako najkorzystniejsza. 

 

XVII. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 
 

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z 

uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych 

zawartych w ofercie. 

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą 

ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone w 

siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz na 

stronie internetowej Zamawiającego. 

4. Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną zawiadomieni niezwłocznie o dokonanym 

wyborze. W zawiadomieniu zamawiający poda nazwę (firm), adres wykonawcy, 

którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru a także nazwy (firmy), siedziby 

i adres wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania 



złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny 

ofert i łączną punktację. 

5. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym  niż 7 dni od 

dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. 

 

XVIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 
Zamawiający  nie wymaga  wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

XIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne 

warunki umowy albo wzór umowy. 
 

Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 6.  

 

Zmiany umowy będą mogły  nastąpić gdy zaistnieje, niemożliwa do przewidzenia  w 

momencie  zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą 

żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego 

wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.  

 

XX.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy      

w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
Środki ochrony prawnej określone są w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych i 

przysługują wykonawcy  a także innemu  podmiotowi , jeżeli ma lub miał interes w 

uzyskaniu zamówienia  oraz poniósł  lub może ponieść  szkodę  w wyniku naruszenia  

przez zamawiającego  przepisów  niniejszej ustawy. 

 

XXI. Opis części zamówienia 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

 

XXII. Umowa ramowa 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

XXIII . Zamówienia uzupełniające. 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

 

XXIV. Oferty wariantowe. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

XXV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się          

prowadzenie rozliczeń z Zamawiającym. 
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 

 

XXVI. Aukcja elektroniczna. 
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 

 



XXVII. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

XXVIII. Postanowienia końcowe. 
Zasady udostępniania dokumentów: 

1. uczestnicy postępowania maja prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie 

prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do 

protokołu (jawne po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty). 

2. udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad: 

a) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku 

b) udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin 

jego urzędowania. 

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych oraz Kodeks cywilny. 

 

XXIX. RODO 

 

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

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

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

Marciszowie ul. Szkolna 2, 58-410 Marciszów ; 

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 

Marciszowie  jest Pan Sławomir Kozieł,  iodo@marciszow.pl; 

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

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę, 

oleju opałowego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 

3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

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

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

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

trwania umowy; 

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. posiada Pani/Pan: 

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

dotyczących; 

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

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

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO ;   



 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy   

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

przepisy RODO; 

9. nie przysługuje Pani/Panu: 

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

osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

 

XXX. Załączniki. 
Załącznik nr 1  -   Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 -  Oświadczenie o spełnianiu warunków 

Załącznik nr 3 -    Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

Załącznik nr 4 - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej 

Załącznik nr 5 - Wykaz dostaw i usług 

Załącznik nr 6 -    Wzór  umowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Załącznik Nr 1. 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

 

 

Dane dotyczące wykonawcy 

Nazwa: ……………………………………………. 

……………………………………………………. 

Siedziba: …………………………………………. 

……………………………………………………. 

Nr tel. ……………………………………………… 

Nr faxu: …………………………………………… 

E-mail…………………………………………….. 

Nr Regon ………………………………………….. 

Nr NIP ……………………………………………. 

 

Dane dotyczące zamawiającego 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Marciszowie  

Ul. Szkolna 2 

58-410 Marciszów 

 

Zobowiązania wykonawcy. 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym: Dostawa i zakup oleju opałowego 

do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marciszowie, przedkładamy nasza ofertę w 

której to zobowiązujemy się do sprzedaży i dostarczania oleju opałowego do kotłowni 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marciszowie na warunkach i zasadach określonych w 

SIWZ, za cenę brutto w złotych za jeden litr określaną we wskazany poniżej sposób: 

 

 

Nazwa i 

Producent  

oleju 

opałowego 

Cena 

hurtowa netto 

w zł. 

 1 litra oleju 

opałowego 

Cena 

hurtowa 

brutto w zł.  

1 litra oleju 

opałowego 

Wysokość 

narzutów w 

zł. * 

Wysokość 

upustu w % * 

Cena brutto 

w zł. za 1 litr 

oleju 

opałowego 

 

 

 

     

  

 

Słownie cena brutto w zł. za 1 litr: ………………………………………………….... 

 



 

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, a w szczególności z treścią wzoru umowy stanowiącą załącznik 

nr 6 do SIWZ i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne 

informacje do przygotowania oferty. 

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas 

zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru 

naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

4. Gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią 

SIWZ. 

 

 

Dokumenty. 

 Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

 

Zastrzeżenie wykonawcy. 

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

Nazwa dokumentu:                                                                                    Str. w ofercie 

  ……………………………………………………………….      ……………………. 

  ……………………………………………………………….      ……………………. 

            ………………………………………………………………       ……………………. 

            ………………………………………………………………       ..…………………… 

 

Inne informacje wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

Uwaga! Formularz oferty należy wypełnić zgodnie z zasadami określonymi w pkt. XV. 1 

SIWZ. 
* - niepotrzebne skreślić, wypełnić zgodnie z oferowanymi warunkami. 

 

 

 

           Podpis Wykonawcy 

 

 

 
 



                                                                                            Załącznik nr 2 do SIWZ 

                                              

 

 

 

 

__________________________________ 
pieczęć Wykonawcy 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Dane dotyczące Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia: 

Nazwa (firma) / Imię i nazwisko 

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

Siedziba i adres Wykonawcy 

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

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa oleju 

opałowego,  oświadczam, co następuje: 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 ustawy PZP. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP  . 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

        

………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Niepotrzebne skreślić. 



Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 

spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 

ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze:  

…………………………………………………………………………………………..………

…………...........…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY 

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………

………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

............................, dn. .............................. r. ……………........................................................................... 
(podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej(-ych) do 

reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                            Załącznik nr 3 do SIWZ 

                                              

 

 

 

 

__________________________________ 
pieczęć Wykonawcy 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Dane dotyczące Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia: 

Nazwa (firma) / Imię i nazwisko 

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

Siedziba i adres Wykonawcy 

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

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : Dostawa oleju 

opałowego, oświadczam, co następuje: 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w części nr 5 SIWZ. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH 

PODMIOTÓW:  

 
* Niepotrzebne skreślić. 



Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam 

na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………

…………….…………………………………….., w następującym zakresie: 

………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 
 

 

............................, dn. .............. r. ……………........................................................................... 
(podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej(-ych) do 

reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Załącznik nr 4 do SIWZ 

                                              



 

 

 

__________________________________ 
pieczęć Wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI  

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

Nazwa postępowania:     Dostawa oleju opałowego 

Nazwa i adres Wykonawcy: ………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 

Nawiązując do zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych, oświadczam/-y, że podmiot, 

który reprezentuję/reprezentujemy: 

* nie należy do żadnej  grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634). 

* nie należy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), z żadnym z 

Wykonawców, którzy złożyli  oferty w przedmiotowym postępowaniu. 

* należy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), z niżej 

wymienionymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu: 

1. ………………………………………………………………………………………… 

 

2. ………………………………………………………………………………………… 

 

3. ………………………………………………………………………………………… 

UWAGA! 
Wraz ze złożeniem powyższego oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 

z wyżej wymienionymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. 

* - niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 
 
........................ dnia ....................                                   ........................................................................... 

     mię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby 
     upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

 

           Załącznik nr 5 

 



 

 Nazwa postępowania:     Dostawa oleju opałowego 

Nazwa i adres Wykonawcy: ………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………….………………………. 

 

 

WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT DOSTAW   

      

Lp Odbiorca/Miejsce wykonania Wartość brutto Zakres 

przedmiotowy 

Daty 

rozp./wykonania 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

   

* Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że w/w usługi lub dostawy  zostały 

wykonane należycie 

 

 

            

            

     _________________________________ 

       Podpis  Wykonawcy 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Załącznik nr 6 

 



Umowa Nr 1/2019/OO 

zawarta dnia ……………… 
 

 

pomiędzy: 

Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Marciszowie, ul. Szkolna 2 , 58-410 Marciszów 

 

Zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

    

   1) Ewa Sawicz   - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

   2) Wioleta Lepucka   - Główny Księgowy 

 

 

a  ……………………………………………………………………………………..  

 

Zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

    

   1)……………………………………………………………………….. 

 

   2)……………………………………………………………………….. 

 

Zwanych w dalszej części Umowy Stronami. 

 

 

§ 1 

 

1.1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenie lekkiego oleju 

opałowego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marciszowie, ul. Szkolna 2. 

1.2. Podstawą zawartej umowy jest Oferta Wykonawcy z dnia ………. wybrana w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego do 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marciszowie prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach 

publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177), stanowiąca załącznik nr 1 do Umowy, zwana 

dalej Ofertą.    

 

 

 

§ 2 

 

2.1. Przedmiotem umowy jest dostawa oleju opałowego wraz z transportem do Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnewgo w Marciszowie, ul. Szkolna 2. 

2.2. Zakres zamówienia obejmuje: 

a) Dostawę wraz z transportem lekkiego oleju opałowego spełniającego wymogi 

przewidziane dla tego rodzaju paliw i posiadającego parametry określone według 

normy PN-C-96 024. 

b) Każda partia dostarczonego oleju powinna posiadać odpowiednie świadectwo jakości 

– atest potwierdzający spełnienie w/w normy. 

c) Do każdej dostarczonej partii oleju, Wykonawca dołączy dokument potwierdzający 

obowiązującą u niego w dniu dostawy cenę hurtową netto oleju opałowego. 



d) Dostawy oleju będą realizowane w miarę potrzeb Zamawiającego /jednorazowo nie 

mniej niż 5000 litrów/ w godzinach od 8°° do 12°°. 

 

§ 3 

 

1.1. Umowa obowiązuje od dnia podpisania przez okres 48 miesięcy tj. do ……………. 

1.2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać olej opałowy stanowiący przedmiot umowy 

w ilościach określonych przez Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 24 

godziny od zgłoszenia telefonicznego. 

 

 

§ 4 

 

4.1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia oleju opałowego do 

kotłowni Zamawiającego za cenę określoną w oparciu o fatycznie dostarczoną ilość oleju 

i cenę brutto 1 lita oleju opałowego ustalaną odrębnie dla każdej partii dostawy. Cena 

brutto 1 litra lekkiego oleju opałowego określona zostanie w następujący sposób: 

a) Wykonawca określi cenę hurtową netto jednego litra oleju opałowego przez jego 

Producenta na dzień dostawy. 

b) Następnie cenę hurtową netto powiększy o należny podatek Vat, określając cenę 

hurtową brutto 1 litra oleju opałowego 

c) Cenę hurtową brutto jednego litra oleju opałowego Wykonawca powiększy o marże w 

wysokości …-----……..zł., określając cenę brutto 1 litra lekkiego oleju opałowego* 

d) Cenę hurtową brutto 1 lita oleju opałowego Wykonawca pomniejszy o upust w 

wysokości ,,,,,,,,,, % określając cenę brutto 1 litra oleju opałowego* 

4.2.  Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie 30 dni 

od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury za zrealizowanie dostawy danej partii 

oleju. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia konta bankowego Zamawiającego. 

4.3.  Wykonawca każdorazowo dołączy do faktury wyliczenie ceny brutto 1 litra oleju 

opałowego. 

4.4. Za zwłokę w dokonaniu płatności Wykonawca może obciążyć Zamawiającego 

ustawowymi odsetkami. 
 

* - § 4 pkt 4.1. c-d zostanie wypełniony odpowiednio do zaoferowanych przez Wykonawcę warunków 

 

 

§ 5  

 

5.1. Strony postanawiają, że wiążącą ich formą odszkodowania będą kary umowne: 

5.1.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) w wysokości  5 % wartości brutto zamówionego oleju opałowego, gdy Zamawiający 

odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca 

b) w wysokości 5 % wartości brutto zamówionego oleju opałowego nie dostarczonego w 

terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

5.1.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) 5 % wartości zamówionego oleju opałowego w razie odstąpienia przez Wykonawcę 

od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający. 

5.2. Niezależnie od powyższego strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody 

według zasad Kodeksu Cywilnego. 

 



 

 

§ 6 

 

6.1. Rozliczenie ilości dostarczonego oleju następować będzie każdorazowo na podstawie 

Fv podpisanej przez osoby upoważnione. 

6.2. Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego będzie Pani Beata 

Gawin - tel. 75 74 10 303 natomiast ze strony Wykonawcy p. 

…………………………….. tel. ………………….. 

 

 

§ 7 

 

1.1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy 

pisemnej podpisane przez obydwie strony i tylko takie zmiany stają się integralna 

częścią umowy. 

1.2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową będą miały zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

1.3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Zamawiający:      Wykonawca: 

 
 

 

 


