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I. Zamawiający  
 
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku 
ul. Wolności 24a 
28-221 Osiek 
woj. świętokrzyskie 
NIP 866-16-14-192, REGON 292831648 
tel./fax: (015) 867 12 01 
e-mail: zsosiek@gmail.com 
www.bip.zsosiek.pl 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będzie w trybie przetargu 
nieograniczonego z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164) o wartości szacunkowej mniejszej od kwot 
określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy zwanej dalej 
„ustawą pzp”. 
W sprawach nieuregulowanych ustawą stosuje się przepisy ustawy – Kodeks cywilny. 
Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 
(Ogłoszenie nr: BZP: 305685-2016; data zamieszczenia: 06.09.2016), na stronie 
internetowej www. bip.zsosiek.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Zamawiającego. 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa i wyładunek oleju opałowego 

lekkiego do własnych celów grzewczych, do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w 
Osieku w sezonie grzewczym 2016/2017. CPV: 09135100-5. w ilości planowanej 
90.000 litr, z prawem opcji 20%, do kotłowni mieszczącej się w budynku głównym 
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku, ul. Wolności 24a, 28-221 Osiek woj. 
świętokrzyskie. Olej opałowy lekki powinien spełniać wymagania określone w PN-C-
96024;2011; Zamawiający nie  dopuszcza składania ofert na olej opałowy nie 
spełniający wymogów zgodności z normą jakościową. 

       Kody opisujące przedmiot zamówienia: 
   Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 0900000-0 Olej opałowy lekki 
 
2. Zamawiający posiada magazyn paliw na olej opałowy o pojemności 25 000 litr. 
3. Ilość oleju opałowego wskazana w SIWZ ma charakter planowany. Faktyczna 

wielkość dostaw będzie odpowiednia do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego  
z opcją + 20% do planowanych wielkości zamówienia. 

4. Olej opałowy musi posiadać świadectwo jakości i parametry nie gorsze niż określone  
w pkt. 1. 

5. Przedmiot zamówienia obejmuje również transport asortymentu do miejsca 
przeznaczenia oraz wyładunek. 

6. Dostawy oleju opałowego realizowane będą sukcesywnie, zgodnie z aktualnym 
zapotrzebowaniem Zamawiającego zgłoszonym każdorazowo telefonicznie 
potwierdzone faxem lub e-mailem. W trakcie trwania umowy przewiduje się 
minimalne jednorazowe dostawy w ilości 8 000 litr, a maksymalne dostawy 
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jednorazowe w ilości 20 000 litr. Pierwsze zamówienie w ilości 18 000 litr zostanie 
złożone w terminie od 26.09.2016 r. do 30.09.2016 r.. 

7. Rozładunek oleju opałowego do zbiorników Zamawiającego wymaga zastosowania 
pompy przy autocysternie. Autocysterny, którymi dostarczany będzie olej opałowy nie 
mogą być dłuższe niż 10 mb.  

8. Przyjmowanie oleju odbywać się będzie w warunkach rzeczywistych  
z kontrolowaniem jego ilości na podstawie wskazań przepływomierza. Zamawiający 
ma prawo żądać okazania świadectwa legalizacji licznika autocysterny o numerze 
zgodnym z numerem seryjnym licznika zainstalowanego na autocysternie, z której 
będzie dokonywany rozładunek oleju opałowego. 

9. Dostawa i rozliczenie będzie odbywało się w temperaturze rzeczywistej, bez 
możliwości rozliczenia w temperaturze 15oC. 

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
11. Zamawiający nie przewiduje składania zamówienia uzupełniającego. 
12. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych. 
13. Zamawiający nie będzie korzystał z aukcji elektronicznej przy wyborze oferty. 
14. Zamawiający nie zawrze umowy ramowej. 
15. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
 
IV. Termin wykonania zamówienia 
 
Umowa zostanie zawarta na okres od  25.09.2016 roku do 15.04.2017 roku. 
 
V. Opis warunków udziału w postępowaniu  
 
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy mogą samodzielnie wykonać 
zamówienie oraz: 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2) posiadają uprawnienia do obrotu paliwami, 
3) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 

dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 
5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 

art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte  
w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę a wyszczególnionych  
w rozdziale VI niniejszej SIWZ. 
 
VI. Informacje o sposobie udokumentowania spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu 
 

1. Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 
1) wypełniony i podpisany formularz oferty wg wzoru stanowiącego załącznik  

nr 1 do SIWZ wraz z zestawieniem wartości parametrów jakościowych 
oferowanego oleju opałowego; 

2) oświadczenie Wykonawcy, że spełnia wymogi art. 22 ust. 1 ustawy oraz o braku 
podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień 
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publicznych wg załączonego wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 
Zgodnie z art. 26 ust.1 pkt 2d ustawy pzp. Wykonawca wraz z ofertą składa listę 
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację, że nie 
należy do grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. 

3) 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. 

4) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie  
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawiony  
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku 
do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 ustawy pzp; 

5) kopię aktualnej koncesji, licencji lub zezwolenie na obrót paliwami zgodnie  
z art. 46 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807); 

6) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego 
 – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert; 

7) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca 
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub 
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert; 

8) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne 
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju 
pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy 
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

9) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, co najmniej trzech dostaw,  
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot 
zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania  
wg załączonego wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ oraz załączenie 
dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane z należytą 
starannością; 

10) jeżeli wykonawca wykaże spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 
4 ustawy, a polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zobowiązany jest poza w/w dokumentami 
przedłożyć takie same dokumenty dotyczące innych podmiotów oraz pisemne 
zobowiązanie innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 
go z nimi stosunków, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

11) W przypadku podpisywania oferty lub innych dokumentów załączonych do oferty 
przez pełnomocnika, Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty oryginał 
udzielonego pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną notarialnie za zgodność  
z oryginałem stosownego pełnomocnictwa, wystawionego przez osoby do tego 
uprawnione. 
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2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej to składa dokumenty zgodnie z wymogami § 3. 1. 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju 
dokumentów, jakie zamawiający może żądać od wykonawcy, oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013, poz. 231 zm.) składa dokument 
wystawiony w kraju, w którym ma swoja siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzające odpowiednio, że; 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, dokument wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, 

b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie zdrowotne albo, 
·że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 
 - dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert, 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, dokument wystawiony  
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, 

d) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 
określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy - dokument wystawiony nie wcześniej niż  
6 miesięcy przed terminem składania ofert, 

e) jeżeli w miejscu zamieszkania wykonawcy nie wydaje się w/w dokumentów, 
wykonawca zastępuje je oświadczeniem złożonym przed notariuszem, właściwym 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
wykonawca ma swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

f) składa odpowiednie oświadczenia i wykazy, 
g) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 
3. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych  

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia i/lub podwykonawców każdą kopie 
poświadczają za zgodność wszyscy wykonawcy i podwykonawcy. 

4. Dokumenty w/w muszą posiadać aktualne daty z okresu wyznaczonego  
na opracowanie ofert i muszą być podpisane i opieczętowane przez osoby do tego 
uprawnione.  

5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii dokumentu, gdy złożony dokument jest nieczytelny lub budzi wątpliwości,  
co do jego oryginalności. 

 
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami  
 
1. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywaniu oświadczeń i dokumentów: 
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. 
2) Zamawiający dopuszcza sposób komunikacji z Wykonawcami drogą elektroniczną 

lub faksem.. 
3) W przypadku, gdy Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, 

wnioski, zawiadomienia oraz informacje e-mailem lub faksem, każda ze stron na 
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza pisemnie fakt ich otrzymania. 
Zamawiający żąda, w każdym przypadku, potwierdzenia otrzymania wiadomości. 
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4) Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące 
wszelkich wątpliwości związanych z SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia 
oferty, kierując swoje zapytania na piśmie, najpóźniej do końca dnia 12.09.2016 r. 

5) Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania skierowane w formie 
pisemnej związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie 
zostanie skierowane nie później niż do końca dnia 12.09.2016 r. Treść zapytań 
wraz z wyjaśnieniami Zamawiający prześle Wykonawcom, którym przekazał 
SIWZ oraz udostępni na stronie internetowej bez ujawniania źródeł zapytania. 

6) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie 
przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną  
w ten sposób modyfikację przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, 
którym przekazano SIWZ oraz udostępni na stronie internetowej. 

7) Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 
2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 

Małgorzata Kunowska - dyrektor Zespołu Szkół, (od poniedziałku do piątku  
w godzinach 7.00 – 15.00), telefon/faks: (015) 867 12 01, e-mail: 
zsosiek@gmail.com 
Alicja Sroczyńska – pokój nr 4 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 
15.00), telefon/faks: (015) 867 12 01, e-mail: zsosiek@gmail.com 
 

VIII. Wymagania dotyczące wadium 
 
Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium.  
 
IX. Termin związania ofertą 
 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert. 
 
X. Opis sposobu przygotowania ofert 
 
X a. Opis ogólny: 
1. Oferta musi być sporządzona ściśle w oparciu o „Specyfikację istotnych warunków 

zamówienia”. 
2. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem formularza oferty 

stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Musi być opracowana czytelnie  
i złożona w zamkniętych kopertach.  

3. Do oferty muszą być dołączone wszystkie dokumenty wymagane w rozdziale  
VI niniejszej SIWZ. 

4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy a wszystkie dokumenty i zaświadczenia, które 
Wykonawca załącza do oferty muszą posiadać aktualne daty, być przedstawione  
w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę lub osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy. W projekcie umowy należy uzupełnić wpisy w miejscach 
wykropkowanych, parafować każdą ze stron oraz złożyć podpis i pieczęć na ostatniej 
stronie projektu umowy. 

5. Wykonawca składający dokumenty w innym języku niż polski zobowiązany jest  
do złożenia ich wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego. 
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6. Wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane, posiadać spis wszystkich 
dokumentów, który Wykonawca zamieszcza jako pierwszy oraz spięte w sposób 
zapobiegający dekompletacji i parafowane na każdej stronie przez Wykonawcę lub 
przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

7. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki muszą być korygowane 
czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. 

8. Wszystkie dokumenty muszą być złożone łącznie w formie spiętej/zszytej/oprawionej - 
stanowią jedną ofertę. 

9. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
10. Wykonawca, składając ofertę, może zastrzec znajdujące się w jego ofercie informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. Jeżeli oferta zawiera tego rodzaju informacje, to muszą 
zostać one umieszczone w oddzielnej kopercie zatytułowanej „tajemnica 
przedsiębiorstwa”. Wykonawca wyszczególni w formularzu oferty dokumenty 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.  

11. Ofertę należy złożyć w dwóch nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach. 
Wewnętrzna koperta zwrotna winna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem 
Wykonawcy. Na kopercie zewnętrznej należy zamieścić adres Zamawiającego:  

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku,  
ul. Wolności 24a, 
28-221 Osiek, woj. świętokrzyskie,  

oraz dopisek w prawym górnym rogu koperty:  
„Oferta ZS.3410/02/16 – Dostawa oleju opałowego dla Zespołu Szkół im. Jana 
Pawła II w Osieku - Nie otwierać przed dniem 20.09.2016 do godz. 13.35”.  
 
Koperta zewnętrzna nie może zawierać innych napisów i oznaczeń wskazujących  
na identyfikację oferenta lub jego uprawnionego przedstawiciela. 

12. Wykonawca, po złożeniu oferty, może wprowadzić zmiany bądź wycofać złożoną 
przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie  
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty - przed upływem terminu składania ofert 
określonym w rozdziale XI.  

13. Wykonawca nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie 
terminu składania ofert. 

14. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
15. Zamawiający nie przewiduje zwrotu wniesionych dokumentów oraz kosztów udziału  

w postępowaniu. 
16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej oraz wariantowej. 

 
X b. Oferta musi zawierać dokumenty wg poniższej kolejności: 

1. Spis dokumentów z podaniem nazwy dokumentu i numerem strony oferty. 
2. Wypełniony i podpisany formularz oferty (wg załącznika nr 1) 
3. Wykaz parametrów jakościowych oferowanego oleju opałowego (wg załącznika 1A). 
4. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

(wg załącznika nr 2). 
5. Wykaz zrealizowanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat (wg załącznika nr 3). 
6. Dokument lub kopia (poświadczona za zgodność z oryginałem) opłaconej polisy 

ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 
7. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie  

do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  
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do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawiony  
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku  
do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 ustawy pzp. 

8. Kopię aktualnej koncesji, licencji lub zezwolenie na obrót paliwami.  
9. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

10. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub 
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert; 

11. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie 
właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby  
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy wystawioną nie wcześniej niż  
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

12. Wypełniony i podpisany formularz projektu umowy (wg załącznika nr 4). 
13. Pełnomocnictwo w przypadku innej niż Wykonawca osoby uprawnionej  

do występowania w imieniu Wykonawcy z określeniem zakresu pełnomocnictwa. 
14. Informację na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy pzp o przynależności lub nie do grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  
i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.331 z późn. zm.). 

15. Informację o podatku VAT (na podstawie art. 91 ust. 3a,2 ustawy pzp) – załącznik nr 6 
do SIWZ. 
 

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 
 
1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 20.09.2016 do godz. 13.30  

w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Osieku, ul. Wolności 24a, 28-221 Osiek,  
woj. świętokrzyskie, pok. nr 3 (sekretariat). 

2. UWAGA: dla ofert przesłanych pocztą liczy się data otrzymania przesyłki  
(nie nadania). 

3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcy bez otwierania. 
4. Zamawiający może przedłużyć termin składnia ofert, informując o tym wszystkich 

Wykonawców, zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy pzp. 
5. Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.09.2016 o godz. 13.35 w siedzibie Zespołu Szkół  

im. Jana Pawła II w Osieku, ul. Wolności 24a, 28-221 Osiek, woj. świętokrzyskie, 
pokój nr 8h.  

6. Otwarcie ofert jest jawne. 
7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę brutto, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
8. Podczas otwarcia ofert zostaną ogłoszone nazwy Wykonawców oraz ceny złożonych 

ofert. 
 
XII. Informacja dotycząca walut obcych.  
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Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dotyczące przedmiotu 
umowy dokonywane będą w PLN. 
 
 
XIII. Opis sposobu obliczenia ceny 
 
1. W ofercie należy podać cenę ofertową za 1 litr oleju opałowego w PLN. Cena musi być 

podana cyfrowo i słownie w sposób powszechnie używany i jednoznacznie wskazujący 
na oferowaną cenę, do dwóch miejsc po przecinku. Cena musi zawierać wyodrębniony 
podatek VAT.  

Cena oferowana = cena netto + podatek VAT. 
2. Cenę 1 litra oleju opałowego należy wyliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji 

Wykonawcy z uwzględnieniem cen hurtowych producentów paliw z dnia  
09.09.2016 r., oraz wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu 
zamówienia. 

3. Podana w ofercie cena uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem 
zamówienia, które będzie musiał ponieść Wykonawca przy dostawie oleju, w tym 
wszystkie opłaty i podatki oraz koszty transportu do miejsca dostawy wraz  
z wyładunkiem. 

4. Oferta nie może zawierać zapisów typu „cena do negocjacji” lub „cena obowiązuje pod 
warunkiem ”. 

5. Wykonawca gwarantuje stałość ceny przez okres obowiązywania umowy,  
z uwzględnieniem zastrzeżenia, o którym mowa w ppkt. 6. 

6. Zmianie może podlegać cena netto jednego litra oleju opałowego w przypadku, gdy 
zmianie ulegną ceny hurtowe oleju opałowego na polskim rynku paliw (niezależne od 
Wykonawcy).W takim przypadku strony dokonają indeksacji ceny za jeden litr według 
wzoru: 

CLD = CHD – (CHO – CO) 
Gdzie:  
CLD – jest ceną netto za jeden litr oleju opałowego w dniu dostawy, 
CHD – jest ceną hurtową za jeden litr oleju opałowego w dniu dostawy, 
CHO - jest ceną hurtową za jeden litr oleju opałowego z dnia złożenia oferty, 
CO - jest ceną ofertową za jeden litr oleju opałowego. 

7. Indeksacja ceny będzie dokonywana automatycznie po zmianie ceny hurtowej oleju 
opałowego odpowiednio do złożonej oferty i do ceny aktualnej ogłoszonej na stronie 
internetowej producenta w dniu rzeczywistej dostawy. 

8. Indeksacja cen, dokonywana w sposób wskazany w ppkt. 6 nie wymaga pisemnego 
stosowania aneksów do umowy. 

9. Dostawca ma obowiązek każdorazowo udokumentować wysokość ceny hurtowej 
producenta w dniu rzeczywistej dostawy dołączając do dokumentu dostawy wydruk  
ze strony internetowej producenta z zastosowaną ceną. 

10. W przypadku dokonania indeksacji ceny Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć do 
każdej faktury sposób obliczenia zmiany ceny według w/w wzoru. 

11. Zamawiający poprawi ewentualne omyłki pisarskie i rachunkowe w obliczeniu ceny 
zgodnie z art. 87 ust 2. ustawy – Prawo zamówień publicznych, z uwzględnieniem 
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki niepowodujące 
istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, 
którego oferta zostanie poprawiona. W przypadku braku akceptacji przez Wykonawcę 
naniesionych poprawek jego oferta zostanie odrzucona. 
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12. Zamawiający nie poprawi w ofercie innej niż obowiązująca w dniu składania ofert 
stawki podatku VAT. W przypadku zastosowania błędnej stawki VAT zamawiający 
odrzuci ofertę ze względu na błąd w obliczeniu ceny. 

 
XIV. Opis kryteriów wyboru i sposób oceny ofert 
 
1. Kryteria wyboru: 

Przy ocenie ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium: – cena oferty – 100% 
2. Opis sposobu oceny ofert: 

 Przy ocenie ofert za kryterium przyjmuje się najniższą cenę netto za 1 litr spośród 
oferowanych. 

 Zasady oceny oferty: 
- maksymalna ilość punktów, jaką oferent może uzyskać wynosi:100. 
Wyliczenie wartości punktowej ceny dla badanej oferty dokonuje się następująco: 

                  C min 
C =                                          x 100 pkt  

                               C x 
Gdzie: 
C        =  liczba punktów, 
C min = najniższa cena netto spośród oferowanych, 
C x     =  cena oferty badanej. 
 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów. 
W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień 
dotyczących treści złożonej oferty. 
 
XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione w celu 

zawarcia umowy  
 
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych, SIWZ  
i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, e-mailem lub faksem: 

a) o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego 
ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, 

b) o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  
i prawne, 

c) o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje,  
o których mowa w pkt 2 na stronie internetowej www.bip.zsosiek.pl oraz na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 

4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie  
nie krótszym niż pięć dni od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie 
krótszym niż wskazany w ppkt.4, jeżeli w postępowaniu złożona zostanie tylko jedna 
oferta lub żaden z wykonawców nie zostanie wykluczony z postępowania. 
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6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zawrze umowę  
z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza spośród pozostałych złożonych 
ofert bez ponownego ich badania i oceny chyba, że zajdą przesłanki unieważnienia 
postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy pzp.  

 

XVI. Wymagania dotyczące należytego  wykonania umowy 
W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający nie żąda 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
XVII. Istotne dla stron postanowienia umowy 
 

1. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza  
z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 

2. Istotne postanowienia umowy wynikają z treści niniejszej specyfikacji i zawarte są we 
wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Postanowienia umowy nie 
podlegają negocjacjom.  

3. O terminie i miejscu podpisania umowy Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie  
e-mailem. 

4. Zamawiający nie dopuszcza istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku  
do treści złożonej oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy  
za wyjątkiem zmian, o których mowa w ppkt. 5, 6, 7. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian warunków umowy: 
a) w przypadku, gdy zaistnieją okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie 

można było przewidzieć przed zawarciem umowy a zmiany te będą sprzyjać 
optymalnemu wykonywaniu działalności statutowej Zamawiającego oraz 
oszczędnemu, celowemu i gospodarnemu wydatkowaniu środków publicznych,  

b) w przypadku, gdy nastąpią zmiany wysokości urzędowej stawki podatku VAT, 

c) w przypadku nagłych zdarzeń losowych, 
d) cena pierwszej dostawy nie może ulec zmianie w stosunku do ceny oferowanej przez 

Dostawcę w procedurze przetargowej, natomiast w kolejnych dostawach w przypadku, 
gdy w czasie trwania umowy nastąpi zmiana poziomu cen hurtowych u producenta 
paliw (niezależna od Dostawcy) cena może ulec zmianie. W takim wypadku strony 
dokonują indeksacji ceny za jeden litr według wzoru podanego w punkcie 6 rozdział 
XIII. 

6. Zmiana osób odpowiedzialnych za wykonanie zadania ze strony Wykonawcy lub 
zmiana zakresu przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego, o ile nie wnosi 
istotnych zmian postanowień umowy, nie wymaga formy pisemnej. 

7. W przypadku zmiany ceny oleju opałowego z zastosowaniem indeksacji, o której 
mowa w rozdziale XIII, nie jest wymagana zmiana warunków umowy w formie 
pisemnej.  

8. Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT za dostarczone paliwo w ilościach 
rzeczywistych obserwowalnych według wskazań zalegalizowanych urządzeń 
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pomiarowych przy autocysternie w jednostkach objętościowych w temperaturze 
rzeczywistej. Rozliczenia ilościowe dostawy będą oparte  
na jednostkach faktycznych wskazanych w temperaturze rzeczywistej. Faktury 
będą wystawiane w walucie polskiej i dostarczane Zamawiającemu w formie 
papierowej. 

 
XVIII. Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 
1. SIWZ dostępna jest na stronie internetowej: www.bip.zsosiek.pl 

2. SIWZ wraz z załącznikami można odebrać w Zespole Szkół im. Jana Pawła II  
w Osieku, ul. Wolności 24a, 28-221 Osiek, woj. świętokrzyskie, pok. nr 3 (sekretariat), 
lub zostanie przekazana na pisemny wniosek zainteresowanego. 

 
XIX. Pouczenia o środkach  ochrony prawnej   
 
1. Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może 

doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – 
Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale 
VI ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją stosuje się przepisy ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony Dz. U.  
z 2015 roku poz. 2164) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. 

 
XX. Postanowienia końcowe 
 
Integralną część niniejszej SIWZ stanowią: 

1) Załącznik nr 1 – formularz oferty wraz z wykazem parametrów oferowanego oleju. 
2) Załącznik nr 2 – oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymogów art. 22 ust. 1 

ustawy i nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo 
zamówień publicznych. 

3) Załącznik nr 3 – wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat dostaw 
odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. 

4) Załącznik nr 4 – wzór umowy. 
5) Załącznik nr 5 – informacja na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy pzp, w przypadku 

przynależności do grupy kapitałowej lista podmiotów. 
6) Załącznik nr 6 - Informacja o podatku VAT 
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ZS.3410/02/2016 
 

                                                                                                             Załącznik nr 1 do 
SIWZ 

………………………………….. 
    /pieczęć firmowa oferenta/ 

                                 
Zespół Szkół im. Jana Pawła II  
w Osieku 
ul. Wolności 24a 
28-221 Osiek 

 
 

        FORMULARZ OFERTOWY 
 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: „Dostawę oleju opałowego dla 
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku” ja/my, niżej podpisany/i oświadczam/y, że 
przystępujemy do w/w przetargu składając niniejszą ofertę, opracowaną zgodnie  
z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
dane Wykonawcy: 
nazwa firmy ………………………………………………………………………………… 

adres ………………………………………………………………………………………… 

telefon …………………….. fax ………………………, e-mail …………………………... 

NIP ……………………………….……… REGON ………………………………………. 

Imię, nazwisko i stanowisko osoby do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu 

……………………………………………………………..…… tel.………………………. 

Imię, nazwisko i stanowisko osoby do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu  
i zawarcia umowy …………………………………………………………..…………..…… 
tel.……………………….……… 
Imię, nazwisko i stanowisko osoby do zawarcia umowy …………………………………... 

……………………………………………………………..…… tel.………………………. 

1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na następujących warunkach cenowych: 
 
Cena netto oleju opałowego z uwzględnieniem wszystkich kosztów niezbędnych do 

realizacji zamówienia wynosi: …………………….. zł/ za 1 litr (słownie:  

…………………………………………………………………………………………… ). 

Do powyższej kwoty zostanie doliczony podatek VAT stawka ….% w kwocie ……….. zł. 

(słownie:………………………………………………………………………………….) 

Oferowana cena brutto za 1 litr oleju opałowego wynosi  …………………………… zł 

(słownie: ………………………………………………………………………………….. ). 
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2. Oferujemy realizację całego przedmiotu zamówienia na następujących warunkach 
cenowych: 
 
Cena netto całego zamówienia (za dostawę 90 tysięcy litr oleju opałowego) wynosi: 

…………………….. zł/  (słownie: ……………………………………………………… 

………………………………………………………………………….… ). 

Do powyższej kwoty zostanie doliczony podatek VAT stawka ….% w kwocie ……….. zł. 

(słownie:………………………………………………………………………………….) 

Oferowana cena brutto całego zamówienia (za dostawę 90 tysięcy litr oleju opałowego) 

wynosi  …………………………… zł (słownie: ……………………………………..…… 

……………………………………………………………………………………………... ). 

3. Oświadczamy, że: 
1) zaoferowana cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,  
2) cena została wyliczona na podstawie ceny hurtowej producenta paliw z dnia 

09.09.2016 roku, 
3) w przypadku, gdy w okresie trwania umowy nastąpią zmiany ceny hurtowej oleju 

opałowego niezależne od Wykonawcy, cena podana w ofercie będzie podlegała 

indeksacji na zasadach określonych w rozdziale XIII Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, według ceny hurtowej producenta paliw tj. ……………. 

……………………………………………………………………………………… 
4) (nazwa producenta paliw) 

umieszczonej na stronie internetowej: …………………………………………….. 
5) (adres strony internetowej) 

4) olej będzie dostarczany w ciągu 2 (dwóch) dni od chwili otrzymania zamówienia 
cysternami posiadającymi przepływomierze oleju z aktualnym świadectwem 
legalizacji, 

5) jesteśmy gotowi do przystąpienia do dostawy i jej realizacji w terminie określonym  
w SIWZ, 

6) dostawy realizowane będą sukcesywnie etapami w terminach i miejscach 
wskazanych przez Zamawiającego, 

7) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy  
do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne i niezbędne informacje dla 
przygotowania niniejszej oferty, 

8) zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez 
nas/mnie zaakceptowany i zobowiązuję/my się, w przypadku wyboru mojej/naszej 
oferty, do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, 

9) uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu 
terminu wyznaczonego na składanie ofert, 

10) zobowiązuję/my się do dokumentowania cen producenta za 1 litr w dniu 
rzeczywistych dostaw oraz do indeksacji ceny zgodnie ze wzorem zawartym  
w SIWIZ, 

11)  akceptuję/my warunki i terminy płatności określone we wzorze umowy, 
12)  deklaruję/my, że w przypadku otrzymania pisma od Zamawiającego drogą 

elektroniczną lub faksem niezwłocznie potwierdzę/imy fakt jego otrzymania. 
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4. Oświadczam/y, że oferta nie zawiera/zawiera* informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: 
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………………… 
 
5. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y, że załączone do oferty dokumenty 
opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert. 
 
6. Oferta zawiera …………………………. ponumerowanych stron.  
 
7. Dane osoby/osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy: 
imię i nazwisko, stanowisko ………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………. tel. ……………….……e-mail: ……….……..…….….. 
 
 
Zał. Wykaz parametrów jakościowych oferowanego oleju opałowego lekkiego.  
 
 
 
 
………………, data ……………..     ………………………… 

 /podpis osoby upoważnionej 
        do reprezentowania Wykonawcy/ 

 
 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
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ZS.3410/02/2016 
 

                                                                                                                                       Załącznik do 

formularza ofertowego 

    /pieczęć firmowa oferenta/ 

 
 
 

WYKAZ PARAMETRÓW JAKOŚCIOWYCH 
OFEROWANEGO OLEJU OPAŁOWEGO  

 
Ja niżej podpisany, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci 

nagłówkowej, przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia 
publicznego na ”Dostawę oleju opałowego  dla Zespołu Szkół im. Jana Pawła II  
w Osieku” oświadczam, że zaoferowany olej opałowy jest zgodny z PN-C-96024;2011  
i posiada następujące parametry: 
 

Właściwość Jednostka 
miar 

Parametry 
minimalne: Metoda badań 

Wartość opałowa, min. MJ/kg   

Temperatura płynięcia, max. °C   

Temperatura zapłonu, min. °C   

Gęstość w temperaturze 15°C, max. kg/m³   

Lepkość kinematyczna w 20°C, max. mm²/s   

Skład frakcyjny do 250°C, max. % (V/V)   

Skład frakcyjny do 350°C, min. % (V/V)   

Pozostałość po koksowaniu w 10% 

pozostałości destylacyjnej, max. 

% (m/m)   

Pozostałość po spopieleniu, max. % (m/m)   

Zawartość siarki, max. % (m/m)   

Zawartość wody, max. mg/kg   

Zawartość zanieczyszczeń stałych, 

max. 

mg/kg   

Barwa -   

 
 
 
………………, data ……………..     ………………………… 

 /podpis osoby upoważnionej 
        do reprezentowania Wykonawcy/ 
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ZS.3410/02/2016 
                                                                                                                                        

 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

    /pieczęć firmowa oferenta/ 

 
 
 

         OŚWIADCZNIE WYKONAWCY 
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

 
Ja niżej podpisany, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci 

nagłówkowej, przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia 
publicznego na ”Dostawę oleju opałowego dla Zespołu Szkół im. Jana Pawła II  
w Osieku” oświadczam, że: 

1. Spełniam/my warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 22 ust. 
1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych: 
1) Posiadam/my uprawnienia do obrotu paliwami; 
2) Posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy 

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
3) Znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia; 
4) nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
Oświadczam, że znana nam/mi jest treść art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). 
 

 
 
 
 
 
 
 
………………………….., data …………………… ………..................................... 

                                                                                                /podpis osoby upoważnionej  
do reprezentowania wykonawcy/ 
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ZS.3410/02/2016 
Załącznik nr 3 do SIWZ 

………………………………….. 
    /pieczęć firmowa oferenta/ 

 
WYKAZ ZREALIZOWANYCH W OKRESIE 
OSTATNICH 3 LAT (MINIMUM 3) DOSTAW* 

 
  
Lp. Zamawiający (nazwa  

i adres) 
Zakres dostawy i miejsce 

jej realizacji 
Data 

realizacji 
Całkowita 

wartość  
w zł 

   
 
 

  

   
 
 

  

   
 
 

  

   
 
 

  

   
 
 

  

   
 
 

  

   
 
 

  

   
 
 

  

   
 
 

  

*pod uwagę będą brane tylko te dostawy, które posiadają potwierdzenie, że zostały wykonane  
z należytą starannością. 
 

…………………………… 
/podpis osoby upoważnionej  

         do reprezentowania wykonawcy/ 
 

 
………………………, dnia …………………….. 
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ZS.3410/02/2016 
 
(Projekt umowy) 

Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

 
           UMOWA NR 3410/02/2016 

 
zawarta w dniu  ....................................... 2016 roku pomiędzy  
Zespołem Szkół im. Jana Pawła II w Osieku  
NIP: 866 16 14 192 REGON: 292831648 
reprezentowanym przez: 
 - Dyrektora – Małgorzatę Kunowską 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
a 
firmą 

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

z siedzibą w …………………………………………………………………………………. 

NIP: …………………………... REGON: ……………………………. 

reprezentowaną przez .............................................................................................................. 

zwanym w dalszej części umowy „Dostawcą”. 

 
Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) 
na: „Dostawę oleju opałowego dla Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku” oraz wybranej 
oferty będącej integralną częścią umowy, została zawarta umowa następującej treści: 
 

§ 1. 
 

1. Zamawiający zleca a Dostawca przyjmuje do wykonania dostawę oleju opałowego  
do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku o parametrach zgodnych z PN-C-
96024;2011 oraz z załącznikiem do formularza ofertowego złożonym przez Dostawcę  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę oleju opałowego 
dla Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku”. 

2. Na przedmiot umowy, określony w § 1, składają się sukcesywne dostawy oleju 
opałowego w ilości planowanej około 90 000 litr. 

3. Zamawiana ilość oleju opałowego ma charakter planowy i będzie dostosowana do 
rzeczywistych potrzeb Zamawiającego z opcją + 20% ilości zamówienia. 

4. Przedmiot zamówienia obejmuje również transport asortymentu do miejsca 
przeznaczenia oraz wyładunek. 

§ 2. 
 

Umowę zawiera się na okres od dnia 25 września 2016 roku do 15 kwietnia 2017 r.  
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§ 3. 
Strony ustalają następujące warunki dostaw: 

 
1. Dostawy oleju opałowego realizowane będą sukcesywnie, zgodnie  

z aktualnym zapotrzebowaniem Zamawiającego zgłoszonym drogą elektroniczną -  
e-mailem lub faksem. 

2. Zamówienia będą przekazywane e-mailem na adres ………………….……… lub 
faksem na numer ……………………………….. Dostawca zapewnia, iż będzie on 
dostępny przez całą dobę. Do biegu terminu nie wlicza się dnia zgłoszenia. 

3. Dostawca każdorazowo potwierdza pisemnie otrzymanie zamówienia z datą i godziną 
dostawy. 

4. Dostawy realizowane będą w terminie nie dłuższym niż 2 dni (dwa dni) od daty 
zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania zawierającego ilość oleju i miejsce 
jego dostarczenia. 

5. W przypadku przekroczenia terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w ppkt 4, 
Dostawca upoważnia Zamawiającego do wykonania zamówienia zastępczego u innego 
handlowca po cenach detalicznych obowiązujących w danym dniu na koszt Dostawcy. 

6. Pierwsza dostawa zostanie zrealizowana w ilości nie mniejszej niż 18 000 litr. 
7. Potwierdzeniem przyjęcia zamówionej partii oleju opałowego będzie wystawiony 

przez Dostawcę a potwierdzony podpisem Zamawiającego dokument wydania – WZ. 
8. Dostawy będą wykonywane w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godz. 

od 7:00 do 15:00. Jeżeli termin upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy to dostawa 
może zostać zrealizowana w tym dniu (w godzinach odpowiadających Dostawcy)  
lub w dniu kolejnym (jeżeli Zamawiający dopuści taką możliwość) po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym terminu dostawy. 

9. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia aktualnego świadectwa jakości oleju 
opałowego przy każdej dostawie. 

10. Dostawca zobowiązuje się dołączać do każdej dostawy aktualną na dzień dostawy cenę 
producenta ogłoszoną na stronie internetowej, poświadczoną za zgodność  
z oryginałem. 

11. Przyjęcie paliwa będzie następować według wskazań zalegalizowanego urządzenia 
pomiarowego przy autocysternie w ilościach rzeczywistych bez uwzględniania jego 
temperatury. 

12. Zamawiający ma prawo żądać okazania świadectwa legalizacji licznika autocysterny  
o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika zainstalowanego na autocysternie,  
z której będzie dokonywany rozładunek oleju opałowego. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo ręcznego pobrania próbek dostarczonego oleju 
wprost  z Autocysterny w obecności kierowcy Dostawcy zgodnie z normą PN-EN ISO 
3170, oceny wzrokowej przez Zamawiającego a w przypadku jakichkolwiek 
wątpliwości, co do jakości dostarczonego paliwa ma prawo odmowy odbioru tej 
dostawy oraz przekazania próbek do badania przez jednostkę badawczą posiadającą 
odpowiednią akredytację PCA. 

14. W przypadku stwierdzenia przez laboratorium badawcze parametrów oleju opałowego 
innych niż wynika z PN-C-96024;2011 lub parametrów niemieszczących się  
w dopuszczalnych granicach odchyleń, koszty badania pokrywa Dostawca. Dodatkowo 
Dostawca obciążony zostanie kosztami usuwania awarii urządzeń, (jeżeli taka nastąpi 
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z winy złych parametrów jakościowych oleju opałowego) lub kosztami wymiany tych 
urządzeń w przypadku ich zniszczenia. 

15. Olej opałowy lekki, który nie będzie odpowiadał stawianym w SIWZ wymaganiom 
jakościowym podlegał będzie zwrotowi z żądaniem wymiany na właściwy – 
spełniający wymagania jakościowe na koszt Dostawcy. 

16. Podstawą do obciążenia Dostawcy kosztami będzie każdorazowo protokół z pobrania 
próbek, orzeczenie laboratorium badawczego, oględzin, naprawy lub wymiany 
urządzeń. 

17. Zamawiający zobowiązuje się do składania Dostawcy oświadczeń o przeznaczeniu 
oleju opałowego wynikających z ustawy o podatku akcyzowym, każdorazowo w dniu 
odbioru paliwa. 

18. Jeżeli w/w oświadczenia będą składane przez osoby upoważnione przez 
Zamawiającego, Zamawiający jest zobowiązany do przesłania dostawcy wykazu osób 
upoważnionych do składania tych oświadczeń. 

 
§ 4. 

 
1. Dostawca otrzyma wynagrodzenie stanowiące iloczyn ilości dostarczonego oleju 

opałowego i ceny za 1 litr w kwocie brutto wyrażonej w walucie polskiej wynoszącej: 

............................................................................................................... zł za 1 litr 

słownie:...............................................................................................................zł). Cena 

jednostkowa zawiera należny podatek VAT ….…% w kwocie wynoszącej: 

........................ zł. (słownie: ………………………………..…………………………) 

2. Cena pierwszej dostawy nie może ulec zmianie w stosunku do ceny oferowanej przez 
Dostawcę w procedurze przetargowej. 

3. Wskazana w pkt 1 cena może ulec zmianie w kolejnych dostawach w przypadku, gdy  
w czasie trwania umowy nastąpi zmiana poziomu cen hurtowych u producenta paliw 
(niezależna od Dostawcy). Strony dokonują indeksacji ceny za jeden litr według 
wzoru: 
CLD = CHD – (CHO – CO) 
Gdzie:  
CLD – jest ceną za jeden litr oleju opałowego w dniu dostawy, 
CHD – jest ceną hurtową za jeden litr oleju opałowego w dniu dostawy, 
CHO - jest ceną hurtową za jeden litr oleju opałowego z dnia złożenia oferty, 
CO    - jest ceną ofertową za jeden litr oleju opałowego. 

4. Indeksacja ceny będzie dokonywana automatycznie po zmianie ceny hurtowej oleju 
opałowego odpowiednio do złożonej oferty i do ceny aktualnej ogłoszonej na stronie 
internetowej producenta w dniu rzeczywistej dostawy. 

5. Indeksacja cen, dokonywana w sposób wskazany w pkt. 3 nie wymaga pisemnego 
stosowania aneksów do umowy 

6. Dostawca zobowiązuje się każdorazowo udokumentować wysokość ceny hurtowej 
producenta w dniu rzeczywistej dostawy dołączając do dokumentu dostawy wydruk  
ze strony internetowej producenta z zastosowaną ceną. 
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7. W przypadku dokonania indeksacji ceny Dostawca zobowiązuje się dołączyć  
do każdej faktury sposób obliczenia zmiany ceny według podanego w pkt. 3 wzoru.  

8. W cenie oleju określonej w punkcie 1 zawierają się wszelkie koszty związane z jego 
zakupem, opodatkowaniem, transportem i rozładunkiem. 

9. Dostawa i rozliczenie będzie odbywało się w temperaturze rzeczywistej. 
 

§ 6. 
 

1. Strony ustalają, że rozliczenie za dostarczony olej opałowy nastąpi, na podstawie 
faktur za dostarczone i odebrane partie dostaw. Zamawiający otrzyma faktury w formie 
papierowej. 

2. Podstawą do wystawienia faktur będzie dokument potwierdzający odbiór 
poszczególnych partii dostaw podpisany przez osoby upoważnione przez 
Zamawiającego. 

3. Należność za dostawę oparta na wystawionej fakturze (i sposobie indeksacji  
w przypadku zmiany ceny), zostanie zapłacona przelewem na konto Dostawcy: 
...........................................................................................................................................                 

        w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury. 
4. Fakturę należy wystawić na: 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku 
ul. Wolności 24a 
28-221 Osiek 
NIP 866-16-14-192 

5. Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów skutkował będzie wstrzymaniem 
zapłaty do czasu uzupełnienia lub wyjaśnienia. W takim przypadku termin zapłaty 
będzie się liczył od dnia dostarczenia do sekretariatu Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 
w Osieku wszystkich prawidłowo wypełnionych dokumentów. 

6. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki. 
 

§ 7. 
 

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony 
zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 
1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) w wysokości 5% wartości netto zamówienia, gdy Zamawiający odstąpi od umowy  
z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca, 

b) w wysokości 0,1% wartości netto zamawianej partii w przypadku nie dostarczenia  
w terminie oleju opałowego, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

c) z tytułu dostarczenia oleju opałowego o wskaźnikach odbiegających od parametrów 
określonych w § 1 ust.1 umowy w wysokości 5% wartości netto dostawy, 

d) w przypadku dostarczenia oleju opałowego o wskaźnikach odbiegających  
od parametrów określonych w § 1 ust.1 umowy Dostawca zobowiązuje się  
do wymiany tej partii oleju, 

e) w przypadku uszkodzenia urządzeń grzewczych Zamawiającego na skutek 
dostarczenia oleju opałowego o wskaźnikach odbiegających od parametrów 
określonych w § 1 ust.1 umowy Dostawca zobowiązuje się do naprawy lub 
wymiany tych urządzeń. 
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2. Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną w wysokości 5% wartości netto 
zamówienia w razie odstąpienia przez Dostawcę od umowy z powodu okoliczności,  
za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, z zastrzeżeniem, o którym mowa  
w § 8 niniejszej umowy. 

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony 
mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

 
§ 8. 

 
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. W takim wypadku Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu  
z tytułu wykonania części umowy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  
i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy Dostawca nie 
rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn albo nie 
kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 

 
§ 9. 

 
Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§ 10. 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego 
oraz przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 11. 
 
Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy strony 
zobowiązują się rozstrzygać polubownie a w przypadku braku porozumienia poddadzą pod 
rozstrzygnięcie sądu właściwego dla Zamawiającego.  
 

§ 12. 
 

Umowa sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje 
Zamawiający a jeden Dostawca. 
 
ZAMAWIAJĄCY:       DOSTAWCA: 
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ZS.3410/02/2016 

Załącznik nr 5  do SIWZ 
 
 
 
___________________________     
     Nazwa i adres Wykonawcy     
 

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY 
KAPITAŁOWEJ 

na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r.  poz.2164). 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  

........................................................................................................................................................... 
na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 
poz. 331 ze zm.) informuję, że: 

- Nie należę/nie należymy do grupy kapitałowej * 

- Należę/należymy do grupy kapitałowej, składam w załączeniu listę podmiotów w myśl  
art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  
(Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm*. 

 

 
 
_____________________ 
      (miejscowość i data) 
                                                                                      _______________________ 
                                                                           Czytelny podpis lub podpis i pieczęć imienna osoby 
                                                                     upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu 
                                                                                                             Wykonawcy  
* niepotrzebne skreślić lub usunąć 
 
 
Uwaga! Jeżeli Wykonawca wchodzi w skład grupy kapitałowej, do niniejszej informacji załącza 
listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. 
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ZS.3410/02/2016 

Załącznik nr 6  do SIWZ 

 
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku 
ul. Wolności 24a 
28-221 Osiek 

 

XXI. INFORMACJA O PODATKU VAT 
na podstawie art. 91 ust. 3a, pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2015r.  poz.2164). 

Dane Wykonawcy: 

1) Nazwa (podać pełną nazwę) ……………………………………………………..………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2) Adres ………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

3) Numery identyfikacyjne:  

NIP: ……………………………………………………………………………………….. 

REGON: …………………………………………………………………………………… 

4) Kontakt: 

numer telefonu: ……………………………………………………………………………. 

numer faksu: ………………………………………………………………………………. 

e-mail: ……………………………………………………………………………………... 

5) Informacja o podatku VAT: 

Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT* 

                  nie jest podatnikiem podatku VAT* 

jest zwolniony z obowiązku płacenia podatku VAT na podstawie: ……………………… 

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

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

_____________________ 
      (miejscowość i data) 
                                                                                      _______________________ 
                                                                           Czytelny podpis lub podpis i pieczęć imienna osoby 
                                                                     upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu 
                                                                                                             Wykonawcy  
* niepotrzebne skreślić lub usunąć 


