
 
 

GZSziP.26.6.2017                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                 SPECYFIKACJA 

                              ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA   

                       W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

               O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W 

PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PZP NA: 

                       „ DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO” w 2018 r.  

 

                                                                                                                                                    

                                                      

1. Zamawiający 
Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli  

Powstańców  Śl. 24 

49-200 Grodków 

tel.077-415-55-69/fax 077-415-70-80 

 

 

2. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest olej napędowy w ilości około 83 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 

W związku z tym iż przedmiotem zamówienia są rzeczy powszechnie dostępne o ściśle 

określonych standardach oraz normach określonych w wyżej cytowanych przepisach, 

zamawiający przyjmuje cenę jako jedyne kryterium oceny ofert zgodnie z art.91 ust.2a ustawy 

pzp. 

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 bezpośrednio 

po zatankowaniu na podstawie wystawionej faktury na której oprócz danych zamawiającego 

będzie widniał numer rejestracyjny pojazdu do którego zatankowano olej napędowy. 

 

3. Opis przygotowania oferty 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.  

Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych 



do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.  

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów wspólnie, ofertę oraz wszystkie załączniki 

muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania każdego z podmiotów. 

Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej 

ofertę. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie.                                                           

Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. Kilka podmiotów może 

złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Oferty składa się w jednym 

egzemplarzu. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w siedzibie 

zamawiającego. Na opakowaniu zawierającym ofertę należy wpisać adres zamawiającego oraz 

oznakować następująco:  Dostawa oleju napędowego i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem 

oferenta. 

 

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  

osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie 

innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 

zamówienia.   

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,  

4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania - złożą w formie oryginału oświadczenie  o 

spełnianiu wymogów określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 oraz, nie podlega wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

5. "A" Dokumenty bezwzględnie wymagane (brak któregokolwiek z poniższych 

dokumentów spowoduje odrzucenie oferty) 
1.W celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności oraz nie podlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca zobowiązany jest złożyć  

(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub 

więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z 

nich):  

1) 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, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego 

zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe 

dokumenty dla każdego z nich).  

2) aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego  

oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz 

składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego 



zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe 

dokumenty dla każdego z nich), )  

3) Koncesję lub inny dokument potwierdzający posiadanie przez Wykonawcę uprawnień do 

obrotu paliwami. (ważny w dniu złożenia ofert) 

2. Ponadto oferta powinna zawierać następujące dokumenty:  

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu  

wykluczeniu z postępowania w myśl art. 24 ustawy Pzp. Oświadczenie należy złożyć zgodnie z 

załączonym do SIWZ wzorem (formularz ofertowy)   

2) Wypełniony i podpisany druk oferty -załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.  

3) Wzór umowy, który należy zaparafować- załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.  

4) Dokumenty, o których mowa powyżej mogą być przedłożone w formie oryginałów lub  

kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający  

może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu  

wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub  

budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.  

5) Oświadczenie, o którym mowa w pkt .4.1) należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii 

potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. w  przypadku Wykonawców 

składających ofertę wspólną, oświadczenie zgodne z art. 22 ust.  

1 pkt 1-3 zobowiązany jest złożyć Pełnomocnik ustanowiony do reprezentowania  

Wykonawców, natomiast każdy z Wykonawców występujących wspólnie składa  

oświadczenie na mocy art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.  

6) Oświadczenie o przynależności lub nie do grupy kapitałowej 

 

5. "B" Dokumenty dodatkowe 
Zamawiający nie wymaga dodatkowych dokumentów. 

 

5. "C" Dokumenty bezwzględnie wymagane, gdy kilka podmiotów składa wspólnie ofertę 
w przypadku złożenia oferty wspólnej dokumenty wymagane przez Zamawiającego jak w 

punkcie 5 „A” wystawione na każdego wspólnie występującego Wykonawcę. 

 

5. "D" Dokumenty dodatkowe w przypadku składania oferty wspólnej 
Zamawiający nie wymaga dodatkowych dokumentów 

  

6. Termin realizacji zamówienia 
Od dnia zawarcia umowy do końca 2018 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 oferenta 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 jednakowa ceną, oferenci którzy złożyli oferty z jednakową ceną 

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

złożenia ofert oferenci zostaną powiadomieni na piśmie niezwłocznie lecz nie póżniej niż przed 

upływem terminu związania ofertą.  

 

9. Termin i miejsce składania ofert 
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego przy ul Powstańców Śl. 24 w Grodkowie  lub 

przesłać na adres korespondencyjny w terminie do dnia 20.12.2017r. do godz.10.00 (liczy się data 

wpływu) 

Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania.  

 

10. Wadium 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

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

 

12. Termin związania ofertą 
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 

 

13. Tryb udzielania wyjaśnień 
Każdy oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia.  

Pytania oferentów muszą być formułowane na piśmie na adres Zamawiającego. Zamawiający 

udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim  Wykonawcom, którzy pobrali specyfikację 

istotnych warunków zamówienia, chyba że pytanie wpłynęło do Zamawiającego w terminie 

krótszym niż 6 dni  przed upływem terminu składania ofert. 

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

Pająk Stanisław tel.0-77-415-55-69 

 

14. Otwarcie ofert 
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20.12.2017 r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego 

Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert Zamawiający podaje nazwę i siedzibę oferenta, 

którego oferta jest otwierana, cenę, a także zawarte w ofercie: , warunki płatności, oraz kwotę 

jaką zamierza przeznaczyć na realizację zadania. Następnie odbędzie się ocena ofert. 

 

 

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

zgodnie z art.180-198 ustawy pzp  



 

 

16. Tryb ogłoszenia wyników przetargu 
Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy (w siedzibie oraz na 

stronie internetowej Zamawiającego) 

Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu 

zostaną powiadomieni w formie pisemnej. 

 

Załączniki:  
 

1. Formularz oferty 

      2.   Wzór umowy 

      3.   Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

      4.   Ogłoszenie 

 

 

 

 
Sporządził: 
 
                                                                                    Dyrektor Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli 
            
                                                                                                               Zdzisław Pałka 
 


