
GZSziP.26.1.2021                                                      

                                                      

                                                                    

                                                         SPECYFIKACJA 

                                      ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA   

W TRYBIE PODSTAWOWYM WARIANT I NA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

„ DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO” w 2022 r. 
                                                      

1. Zamawiający 
Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli  

Powstańców  Śl. 24 

49-200 Grodków 

tel.077-415-53-61/fax 077-415-70-80 

 

2. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest olej napędowy w ilości około 75 tys litrów rocznie 

Tankowanie pojazdów odbywać się będzie sukcesywnie według potrzeb w zależności od ilości 

przejechanych kilometrów (preferowane godziny 630- 1700.) 

Dostarczany olej napędowy musi odpowiadać normom określonym w rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki z dnia 9.10.2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych(Dz.U 

poz.1680) oraz posiadać właściwości określone w PN-EN 590:2013-12. Wspólny Słownik 

Zamówień (CPV) 09.13.41.00 - 8 

Sposób obliczenia ceny oferty określony jest w pkt.8 niniejszej specyfikacji 

Tankowanie pojazdów musi odbywać się na terenie Grodkowa nie dalej jednak niż 3 km. od 

granic miasta. W przypadku dostarczenia oleju napędowego złej jakości co wyrządziłoby szkodę 

Zamawiającemu Wykonawca zostanie obciążony stwierdzonymi kosztami powstałymi z winy 

Wykonawcy. Zapłata za pobrany przez kierowcę olej napędowy następować będzie  po 

zatankowaniu przelewem terminie 14 dni, na podstawie wystawionej faktury na której oprócz 

danych zamawiającego, będzie widniał numer rejestracyjny pojazdu do którego zatankowano olej 

napędowy. 

3. Opis przygotowania oferty 

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a 

Wykonawcami będzie odbywać się przy użyciu mini portalu https://miniportal.uzp.gov.pl oraz 

poczty elektronicznej.(adresy w punkcie 13 specyfikacji) 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w 

formacie danych doc. lub docx. Podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty został opisany w Regulaminie korzystania z 

mini Portal. 

Wykonawca zobowiązany jest do podania wraz ze złożoną ofertą adresu poczty elektronicznej o 

ile nie była podana wcześniej 

4. Warunki wymagane od oferentów ubiegających się o zamówienie 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.  

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i  

https://miniportal.uzp.gov.pl/


osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie 

innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 

zamówienia.   

3.  Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie Art. 108 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych.  

4. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawcy składają 

stosowne oświadczenia.(oświadczenie na druku wzoru oferty) 

5.  Dokumenty dodatkowe 
Zamawiający nie wymaga dodatkowych dokumentów. 

5. „A” Dokumenty dodatkowe w przypadku składania oferty wspólnej 
Zamawiający nie wymaga dodatkowych dokumentów 

6. Termin realizacji zamówienia 
Od dnia 03.01.2022 do 31.12.2022  roku. 

7. Warunki umowy 
Umowa na dostawę oleju napędowego zostanie sporządzona na czas określony z możliwością 

miesięcznego wypowiedzenia w oparciu o niniejszą specyfikację oraz przepisy kodeksu 

cywilnego. 

8. Kryteria oceny oferty 
Kryterium oceny będzie cena dnia 1-go litra oleju napędowego podana i uwidoczniona w miejscu 

ogólnie dostępnym przez wykonawcę podana na dzień złożenia oferty, wyliczona w oparciu o 

niżej podany wzór. 

Oferta z najniższą ceną podaną na dzień złożenia oferty zostanie wybrana jako oferta 

najkorzystniejsza. 

 

  Cena dnia brutto (zł) – upust(zł) = Cena brutto(zł) oferowana na dzień złożenia oferty. 

 

9. Realizacja umowy 

 Podany w wyliczeniu ceny upust będzie wielkością stałą uwidocznioną w fakturach sprzedaży 

przez cały czas trwania umowy. 

Jeżeli w trakcie realizacji umowy oferowana cena jednego litra oleju napędowego będzie  

odbiegać w górę od cen na rynku lokalnym z wykonawcą może zostać rozwiązana umowa. 

W przypadku złożenia ofert z jednakową ceną, wykonawcy którzy złożyli oferty z jednakową 

ceną zostaną przez Zamawiającego wezwani do złożenia ofert dodatkowych. O miejscu i terminie 

złożenia ofert oferenci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną niezwłocznie lecz nie później 

niż przed upływem terminu związania ofertą.  

10. Termin i miejsce składania ofert 
Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres https://miniportal.uzp.gov.pl do dnia 

22.12.2021r. do godz.10.00 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane .  

11. Wadium 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

13. Termin związania ofertą 
Wykonawcy pozostają związani ofertą do dnia. 20.01.2022r. 

 

14. Tryb udzielania wyjaśnień 

https://miniportal.uzp.gov.pl/


Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia.  

Pytania oferentów muszą być formułowane na piśmie na adres poczty elektronicznej 

Zamawiającego . Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi bez ujawniania źródła zapytania 

pod warunkiem że pytanie wpłynęło do Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 2 dni  przed 

upływem terminu składania ofert. 

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest: 

1. Pająk Stanisław tel.0-77-415-53-61 e-mail spajak@gzszip.grodkow.pl 

15. Otwarcie ofert 
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 22.12.2021 r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego 

Z otwarcia ofert  Zamawiający sporządzi protokół który umieści niezwłocznie po sporządzeniu 

na swojej stronie internetowej. 

 

16. Protesty, odwołania i skargi 
Wykonawcom ubiegającym się u udzielenie zamówienia przysługują, Środki ochrony prawnej 

zgodnie z art. 505 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

 

17. Tryb ogłoszenia wyników przetargu 
Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy tj. w bzp oraz na stronie 

internetowej Zamawiającego. 

 

 

Załączniki:  
 

1. Formularz oferty. 

      2.   Wzór umowy. 

 

    

 
Sporządził:                                                                                              Zatwierdził:      

 

 

Inspektor d.s technicznych                                          Dyrektor Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli 

            

  

     Stanisław Pająk                                                                                 Zdzisław Pałka 

mailto:spajak@gzszip.grodkow.pl

