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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 

 

 

 

 

 

 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 

o wartości zamówienia przekraczającego 30 000 EURO 

zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 

29 stycznia 2004 r ( Dz. U. z 2013r poz. 907 póź. zm.) 

 
 

 

 

 

 

Na dostawę oleju opałowego 

PCV 09135100-5 
do Zespołu Szkół Geodezyjno – Technicznych im. Sybiraków w Łodzi 

ul. Skrzydlata 15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              ZATWIERDZAM: 

 

                              Dyrektor ZSG-T 

                             mgr inż. Julitta Rosa  

 

Łódź, dnia  07.12.2015r.  
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I. Zamawiający  i  prowadzący postępowanie:  
 

                Zespół Szkół Geodezyjno – Technicznych im. Sybiraków 

                                      91-503 Łódź, ul. Skrzydlata 15 

                            NIP   726-15-89-751     REGON   000932005 

                  Tel. 42 659 82 22 

      e-mail: szkola@zsbg.org 

 

II.Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone 

     ogłoszenie o zamówieniu: 

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia  publicznego prowadzone jest w trybie przetargu  

      nieograniczonego, zgodnie z art. 39 – 46 w związku z art.10 ust.1  ustawy z dnia 

      29 stycznia 2004r. Prawo  zamówień publicznych ( Dz.U. 2013 r.  poz. 907 ze zm.),  

      zwanej dalej  ustawą Pzp. 

2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 

 Biuletyn Zamówień Publicznych 

 strona internetowa Zamawiającego – www.bip.zsg-tlodz.wikom.pl 
 tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 

 

III. Opis przedmiotu  zamówienia: 

  

    Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa oleju opałowego dla potrzeb lokalnej   

    kotłowni w budynku Zespołu Szkół Geodezyjno – Technicznych im. Sybiraków  w Łodzi   ul.  

    Skrzydlata 15 

                              Szacunkowe zapotrzebowanie  Zamawiającego –  do  44 metrów
3
  

     

  Dostarczony przez Wykonawcę olej opałowy musi spełniać poniższe wymagania: 

lp właściwości j.m. Wymagania 

L-1 

1 Gęstość w  15
0
C kg/m

3
 860 

2 Wartość opałowa, min. MJ/kg 42,6 

3 Temperatura zapłonu, min 
0
C 56 

4 Lepkość kinematyczna w 20
0
C, max mm

0
/s 6,00 

5 Skład frakcyjny: 

   - od 250
0
C destyluje, max. 

   - do 350
0
C destyluje, min. 

 

%(V/V) 

%(V/V) 

 

65 

85 

6 Temperatura płynięcia, max  
0
C -20 

7 Pozostałość po koksowaniu z % pozostałości destylacyjnej max %(m/m) 0,3 

8 Zawartość siarki, max %(m/m) 0,20 

9 Zawartość wody, max mg/kg 200 

10 Zawartość zanieczyszczeń stałych, max mg/kg 24 

11 Pozostałość po spopielaniu, max %(m/m) 0,01 

12 barwa - czerwona 

 

Dostawy odbywać się będą cyklicznie do końca obowiązywania umowy w terminach i 

ilościach uzgodnionych z Zamawiającym i dostarczane do Zespołu Szkół Geodezyjno – 

Technicznych w Łodzi  ul. Skrzydlata 15 w transzach do  7m
3 

Zamawiający, w okresie obowiązywania umowy, może korzystać z prawa opcji i powiększyć 

ilość realizowanych dostaw, jednak nie więcej niż o 50% wartości zamówienia. 

 
    Oferty częściowe: 
    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych  
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IV. Termin wykonania zamówienia: 

 

    Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy lecz nie wcześniej niż od dnia  

01.01. 2016 do dnia 31.12.2016. 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu, oraz  opis sposobu dokonywania  oceny spełniania tych  

       warunków: 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki z art.22 zp 

ust.1 ustawy Pzp dotyczące:  

           

 Warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – wykonawca winien  wykazać, 

iż posiada aktualną koncesję na obrót paliwami  ciekłymi wydaną przez Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki 

 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełniania powyższego 

warunku winien wykazać,  co najmniej jeden z nich. 

 

 Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia -  Zamawiający nie precyzuje w tym 

zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w 

sposób szczególny 

 

 Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym - Zamawiający nie 

precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

 

 Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia -  Zamawiający nie 

precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

 

 Warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej -  Zamawiający nie precyzuje w tym 

zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w 

sposób szczególny. 

 

 

VI.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu       

 potwierdzenia spełniania warunków  udziału w postępowaniu oraz  niepodlegania  

 wykluczeniu 

         

1. W celu potwierdzenia  spełniania opisanych wyżej warunków udziału w postępowaniu 

Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące oświadczenie: 

 

 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ 

 
2. W celu  oceny spełnienia warunku dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania 

określonej działalności lub czynności, jeżeli  przepisy prawa nakładają obowiązek ich 

posiadania, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty: 

     

 aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez  Prezesa Urzędu  

Regulacji Energetyki 
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     3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach  

        zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych  

       innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. 

       Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie  

       dysponował  tymi zasobami  niezbędnymi  do realizacji zamówienia, w szczególności  

       przedstawiając  w tym celu pisemne   zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do  

        dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.  

        Zobowiązanie lub każdy  inny dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać uprawnienie  

       do   dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia należy złożyć w formie 

       oryginału. 

    

   4. W sytuacji, gdy  przedmiotem oddania do dyspozycji Wykonawcy będzie wiedza i doświadczenie 

      innego podmiotu  dokument musi w swej treści oprócz informacji, kto jest podmiotem 

      udostępniającym i przyjmującym zasoby zawierać w szczególności: 

 zakres dostępnych wykonawców zasobów innego podmiotu, 

 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy 

wykonywaniu zamówienia 

 charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem 

 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

   

 5. Podmiot, który zobowiązał się do udostepnienia powyższych zasobów odpowiada solidarnie 

    z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba 

    że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

 

 W celu wykazania  braku  podstaw do wykluczenia z postepowania o  udzielenie  zamówienia  

wykonawcy, Zamawiający żąda dołączenia do oferty następujących dokumentów: 

 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowania na podst. art. 24 

ust.1 ustawy Pzp (załącznik Nr 2 do SIWZ). 

 

6.  Zgodnie z art. 26 ust.2d ustawy  Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących  do  

     tej samej  grupy kapitałowej, o której mowa  w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy,   albo   informacje o tym,  

    że nie należą  do grupy kapitałowej - załącznik nr 3  do SIWZ 

  
 7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia dokumenty  

     wskazane w pkt.  5 ppkt. 1 i 2 musi złożyć każdy z nich, z zastrzeżeniem, iż oświadczenia, 

    o których mowa  w pkt. VI  SIWZ, mogą zostać złożone w ich imieniu przez Pełnomocnika, jeżeli  

    z treści pełnomocnictwa wynika takie upoważnienie 

     

 

 

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

        przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej  

       do porozumiewania się z wykonawcami. 

 

 

1) W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje będą przekazywane drogą elektroniczną. Dopuszcza się przekazywanie faksem 

z wyłączeniem oferty, która może zostać złożona wyłącznie na piśmie. 

2) Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazuje korespondencję za pomocą faksu lub 

elektronicznie, każda ze stron  niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
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3) Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, 

jednak nie później niż na 2 dni przed upływem składania ofert. 

 

4) Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia: 

- p. Teresę  Jurkiewicz  tel. 42 659 82 22 

5)  Korespondencja w niniejszym postępowaniu prowadzona jest w języku polskim.  

     Oznacza to, że wszelka korespondencja w innym języku niż polski winna być złożona  

     wraz z tłumaczeniem na język polski. 

6) Korespondencję do Zamawiającego należy kierować  

 

 pisemnie na adres: 

         

Zespół Szkół Geodezyjno - Technicznych 

91- 503 Łódź ul. Skrzydlata 15 

 

drogą elektroniczną na adres: 

 

szkola@zsbg.org 

 

 

faksem   (48)  42 659 85 53 

            

 

VIII. Wymagania dotyczące wadium 

 

        Wadium nie jest wymagane 

 

IX. Termin związania z ofertą 

 

   Wykonawca składający ofertę pozostaje z nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu  

               związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem wskazanym jako termin składania ofert. 

  

X. Opis sposobu przygotowania oferty 

 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu. 

2. Oferta, oświadczenie oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w  formie  

    załączników do niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści  

    oraz opisu kolumn i wierszy. 

3. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności 

4. Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez Wykonawcę  lub 

 Osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców  w 

obrocie  prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze 

przedsiębiorców albo  w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika, 

 W przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców 

przez osobę/osoby posiadające pełnomocnictwo. 

5. Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy – musi być załączone do oferty w oryginale lub 

    kopii  poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

    W przypadku pełnomocnictwa złożonego w innym języku niż polski winno być ono złożone wraz 

   z przysięgłym tłumaczeniem na język polski. 

 

6. Forma dokumentów i oświadczeń: 

 Dokumenty i Oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub 

kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub Pełnomocnika 

 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz w przypadku 

              podmiotów, o których mowa w §1 ust.6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19  
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             lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich możne żądać Zamawiający  

              od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane kopie dokumentów  

             dotyczących  odpowiednio Wykonawcy lub  tych podmiotów są  poświadczone za zgodność z  

            oryginałem przez Wykonawcę  lub te podmioty. 

 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

 

7.Tajemnica przedsiębiorstwa: 

 jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16.04 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) dokumenty i oświadczenia takie 

muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA 

PRZEDSIĘBIORSTWA.  

 

8. Informacje pozostałe: 

 Oferta musi być sporządzona w języku polskim i w formie pisemnej, czytelnie - pismem 

drukowanym lub na komputerze. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być 

składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

 Zaleca się, aby wszelkie poprawki lub zmiany w tekście  oferty były parafowane i datowane    

własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą 

             pełnomocnictwo. 

 

 Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony były kolejno  ponumerowane. 

 

 Całość oferty powinna być złożona w formie  uniemożliwiającej jej przypadkowe 

zdekompletowanie. 

 

9.  Na ofertę składają się następujące dokumenty: 

 

a) Formularz ofertowy przygotowany wg wzoru stanowiącego załącznik  nr 4 

b) oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu 

   oraz niepodleganie wykluczeniu, o których mowa w pkt 6 SIWZ 

            c) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2  

               pkt 5 ustawy Pzp – załącznik nr 3 

          d) w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się  o  

              udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich    

              Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia , ewentualnie  

              umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. 

              Pełnomocnik może być ustanowiony  do reprezentowania Wykonawców w  

              postępowaniu albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy. 

          e)  oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny  

              skuteczności zastrzeżenia informacji  zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę  

              przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji   

              (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje). 

10. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem 

      że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie  

      złożonej oferty  następuje poprzez złożenie pisemnego wniosku podpisanego przez  

       Wykonawcę / pełnomocnicy. 

a) zmiany ofert oraz wniosek o wycofanie oferty muszą być złożone w miejscu i  

                  według zasad obowiązujących przy składaniu ofert. Odpowiedni opisane koperty 

                  zawierające zmiany lub wycofanie należy  oznaczyć dodatkowym  dopiskiem  
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                 „ZMIANA”  lub  „WYCOFANIE 

                  W przypadku złożenia kilku” zmian”   kopertę każdej „zmiany” należy dodatkowo  

                  opatrzeć napisem „zmiana nr…” 

b) w przypadku ofert wycofanych Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium (jeżeli 

wymagano jego wniesienia) w sposób wskazany we wniosku, a w przypadku 

braku takiego wskazania prześle na adres  siedziby Wykonawcy, natomiast 

wycofana oferta pozostanie w posiadaniu Zamawiającego. 
  

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

 

1. Oferty należy składać w nieprzejrzystych, szczelnych, trwale zamkniętych i nienaruszonych 

opakowaniach. Ofertę należy umieścić w kopercie (opakowaniu). Koperta powinna być 

zaadresowana do Zamawiającego na adres: 

 

Zespół Szkół Geodezyjno – Technicznych im. Sybiraków  91 – 503  Łódź  ul. Skrzydlata 15 

 

 i opatrzona napisem: „Oferta w przetargu nieograniczonym na „Dostawę oleju opałowego 

do Zespołu Szkół Geodezyjno-Technicznych im. Sybiraków w Łodzi ul. Skrzydlata 15” 

 

oraz powinna znajdować się  nazwa firmy (osoby) i adres,  pod który w razie konieczności 

należy zwrócić nie otwartą  kopertę. 

 

 

2. Oferty należy składać w Zespole Szkół Geodezyjno – Technicznych im. Sybiraków pok. 103  

    91-503 Łódź, ul. Skrzydlata 15  do dnia  18  grudnia  2015r. do godz. 12:00 osobiście lub  

    za pośrednictwem poczty. 

2.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego –  18 grudnia  2015 r. o godz. 12;15 

3.Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 

4.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

   na sfinansowane zamówienia 

5.Otwierając oferty wg kolejności wpływu Zamawiający poda nazwę firmy oraz  adresy  

  Wykonawców, którzy złożyli oferty a także informacje dotyczące cen. 

6. Informacje, o których mowa w ust. 4 i 5 przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli 

    przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

7.  Za termin złożenia ofert przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. 

 8. Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.  

     

XII. Opis sposobu obliczania ceny 

 

1. Cenę ofertową  wymienioną w formularzu ofertowym, którego wzór stanowi złącznik nr 4 do 

SIWZ jest  całkowita cena brutto za dostawę 1m
3
 oleju opałowego dla temperatury 15

0
C 

wskazana w załączniku. Cena ta winna obejmować wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w 

związku z realizacja zamówienia przypadające odpowiednio na dostawę 1m
3 
 oleju opałowego dla 

temperatury 15
0
C obowiązującej w dniu  04.12.2015r. oraz podatek od towarów i usług , podatek 

akcyzowy. Ustalenie prawidłowej stawki podatków, należy do Wykonawcy. 

2. W formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ Wykonawca 

zobowiązany jest do wskazania nazwy producenta oferowanego oleju oraz hurtowej ceny netto 

zbytu za 1m
3 
  oleju opałowego  dla temperatury 15

0
C obowiązującej u wskazanego  producenta 

w dniu 04.12.2015r.  (cena ze wskazanej daty będzie stanowiła podstawę waloryzacji ceny w 

okresie realizacji zamówienia). 
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3.Cena brutto oferty określona w Formularzu ofertowym musi być wyrażona w PLN  z dokładnością  

   do dwóch miejsc po przecinku. Kwoty   należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki  

   poniżej 0,5gr pomija się,  a  końcówki  0,5gr   i  wyższe  zaokrągla  się   do  1 grosza  (ostatnią  

   pozostawioną cyfrę powiększa się o jednostkę..   

   

4. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane 

    z realizacja zamówienia w tym m.in. podatek VAT, upusty i rabaty. 

 

5. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze  

    umowy. 

 

 

XIII. Opis  kryteriów, którymi zamawiający  będzie się kierował przy wyborze  oferty  

 

 Zamawiający wyznaczył następujące kryterium oceny ofert przypisując mu odpowiednią wagę 

punktową 

 

lp kryterium Znaczenie 

procentowe 

kryterium 

Maksymalna ilość punktów 

jakie może otrzymać oferta 

za dane kryterium 

1 Cena brutto w PLN 95%        95 

2 Termin realizacji 

poszczególnych dostaw 

5%          5 

 łącznie 100% 100 punktów 

 

 Każda z ofert  otrzyma liczbę punktów  jaka wynika ze wzoru 

 

                              LP =  C +T     gdzie: 

 

         LP – całkowita liczba punktów przyznanych w ofercie 

         C – liczba punktów przyznanych za kryterium –    „ cena” 

         T  – liczba punktów przyznanych za kryterium  - „termin” 

 

  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów 

łącznie ze wszystkich kryteriów     

                                      

            Zasady oceny oferty wg kryterium: 

 

       W przypadku  kryterium „ CENA” oferta  otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po 

          przecinku ilość punktów wynikającą z działania: 

 

 

 

 
                                                                         najniższa zaoferowana Cena całkowita 

C  - ilość punktów   za kryterium  „CENA” = 
-------------------------------------------------------------------------    

x  95   

                                                                                cena badanej oferty brutto 

 

 

  W przypadku  kryterium „ TERMIN” oferta  otrzyma  ilość punktów wynikającą z tabeli  

 poniżej: 
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 Termin realizacji poszczególnych dostaw Max liczba 

punktów 

 Zamawiający będzie oceniał: 

 

Termin realizacji przez Wykonawcę poszczególnych dostaw będących 

przedmiotem zamówienia licząc od dnia złożenia zamówienia przez 

Zamawiającego. 

 

 

Wykonawca otrzyma 5 pkt – w przypadku realizacji poszczególnych 

dostaw w terminie do  1 dnia licząc od daty złożenia zamówienia. 

 

 

Wykonawca otrzyma  2 pkt – w przypadku realizacji poszczególnych 

dostaw w terminie od  2 do 3 dni licząc od daty złożenia zamówienia. 

 

 

Wykonawca otrzyma 0 pkt – w przypadku realizacji poszczególnych 

dostaw w terminie  do  4 dni  licząc od daty złożenia zamówienia. 

 

 

 

 
 

 

         5 

 
 6.  W przypadku kiedy wykonawca nie zaznaczy, żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej  

      niż jeden kwadrat w kryterium oceny „Termin realizacji …”  na karcie ocen zawartej  w  

     Formularzu oferty  – załącznik nr 4 – Zamawiający   przyjmie,  że Wykonawca będzie   

     realizował poszczególne dostawy z terminem realizacji  do  4 dni licząc od daty złożenia 

     zamówienia przez Zamawiającego, a w kryterium  „Termin” realizacja poszczególnych  

     dostaw otrzyma 0 pkt. 

7.  Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy którego  oferta zostanie 

      uznana za najkorzystniejszą. uzyska największą  ilość  punktów ze wszystkich kryteriów. 

 

8.  Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze  

 

   dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans cenowy i innych kryteriów oceny 

ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z  niższa cena 

   dwie lub więcej ofert zawiera takie same ceny i przedstawia taki sam bilans ceny i 

innych kryteriów oceny ofert Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te 

oferty, do złożenia  w terminie określonym przez zamawiającego ofert 

dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen 

wyższych niż  zaoferowane w złożonych ofertach . 

 
XIV. Informacje o formalnościach jakie zostaną dopełnione po wyborze  ofert w celu  zawarcia 

           umowy 

  
 

1. Umowa zostanie zawarta w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i miejscu. 

 

XV.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia  wykonania umowy 

           

           Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane 
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XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku                  

          postępowania  o udzieleni zamówienia. 

 

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku 

w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp  , przysługują środki ochrony 

prawnej przewidziana w Dziale VI  Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz.907 

 art. 180  -  186). 

 

 

XVII. Inne informacje 

 

Nie przewiduje się: 

 

 zawarcia umowy ramowej,  

 składania ofert wariantowych,  

 rozliczania w walutach obcych,  

 aukcji elektronicznej,  

 dynamicznego systemu zakupów,  

 zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,  

 udzielanie zamówień uzupełniających,  

 Zamawiający nie prowadzi dialogu technicznego 

 

Zamawiający przewiduje:  

 

 Prawo opcji na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp – Zamawiający w okresie obowiązywania 

umowy może skorzystać z prawa opcji i powiększyć ilość realizowanych dostaw, jednak nie 

więcej niż o 50% wartości brutto umowy. Skorzystanie z prawa opcji może nastąpić w 

przypadku konieczności zapewnienia ciągłości dostaw będących przedmiotem umowy, w 

wyniku  zwiększonego zapotrzebowania na przedmiot zamówienia.  

 

 

Załączniki do SIWZ 

 

 wzór  oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

 wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia wykonawców 

 wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej 

 wzór formularza ofertowego 

 wzór umowy 
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  Załącznik   nr  1  SIWZ 

 

 

 

Zamawiający 
Zespół Szkół Geodezyjno – Technicznych 

im. Sybiraków 

91 – 503  Łódź 

ul. Skrzydlata 15 
 

 

 

Pieczęć wykonawcy przez którego 

zostaje złożona oferta   

                                                          

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

 

 

 

 Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w 

trybie przetargu nieograniczonego na „ Dostawę oleju opałowego do Zespołu Szkół Geodezyjno 

– Technicznych im. Sybiraków 91 – 503  Łódź  ul. Skrzydlata 15” oświadczam,   w związku  z  

art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.02.2004r. (Dz. U. z  2013r, poz. 

907  z póź. zmianami) spełniam/y warunki udziału w postępowaniu. 

 

 

 

 

 

 

………………………………. 

 Miejscowość i data                                              ……………………………… 
                                                                                                                      (pieczęć i podpis osób/osoby  

                                                                                                               uprawnionej do reprezentowania podmiotu) 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie należy złożyć w oryginale 
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                                                                Załącznik   nr  2  SIWZ 
 

 

Zamawiający 
Zespół Szkół Geodezyjno – Technicznych 

im. Sybiraków 

91 – 503  Łódź 

ul. Skrzydlata 15 
 

 

Pieczęć wykonawcy przez którego 

zostaje złożona oferta   

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie 
o braku podstaw do wykluczenia 

 

 
Składając ofertę w  postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę oleju opałowego do  

Zespołu Szkół Geodezyjno – Technicznych im. Sybiraków 91 – 503  Łódź  ul. Skrzydlata 15” 

oświadczam, że zgodnie z przepisami ustawy  Prawo zamówień publicznych z dnia 

29.02.2004r.  (Dz. U. z 2013r.  poz. 907 z póź. zmianami) brak jest podstaw do wykluczenia 

mnie(nas) z postępowania o udzielenie  przedmiotowego zamówienia,  w oparciu o art. 24 

ust.1. 

 

 

 

 

…………………dn…………………..       

 

 

 

       …………………………………………. 
                                                                                                                            (pieczęć i podpis osób/osoby  

                                                                                                               uprawnionej do reprezentowania podmiotu) 

 

        

                                                    

 
Oświadczenie należy złożyć w oryginale 
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         Załącznik   nr 3  SIWZ 

 

 

Zamawiający 
Zespół Szkół Geodezyjno – Technicznych 

im. Sybiraków 

91 – 503  Łódź 

ul. Skrzydlata 15 
 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:  

lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y)  

WYKONAWCY(ów)  

 

…………………………………………………………………………………………………

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

 
 

LISTA/ INFORMACJA W ZAKRESIE PRZYNALEŻNOŚĆI DO GRUPY 

                                                   KAPITAŁOWEJ 

      

             Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego  

w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę oleju opałowego do kotłowni Zespołu Szkół 

Geodezyjno – Technicznych im. Sybiraków 91 – 503  Łódź  ul. Skrzydlata 15  w  Łodzi  w  trybie  

art. 26  ust.  2d ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) 

składam:  

  

� Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa  

w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych ** 

   

l.p. Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy  

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

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

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

4 …………………………………………………………………………………………….. 

  

� Informuję o tym, że nie należę (nie należymy) do grupy kapitałowej ** 

 

 

 

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

Miejscowość / data                         

                                                          Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania  

                                                                    niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  

  

*grupa kapitałowa w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz. 

U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), tj. wszyscy przedsiębiorcy, którzy są kontrolowani w sposób 

bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 
  

**Zaznaczyć odpowiednie  

 

 

Oświadczenie należy złożyć w oryginale 



 14 

         Załącznik   nr  4  SIWZ 

 

           

Pieczęć  wykonawcy 

 

 
FORMULARZ  OFERTOWY 

 

Należy wypełnić czytelnie  pismem drukowanym lub na komputerze 

 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie w procedurze przetargowej prowadzonej  w trybie 

przetargu nieograniczonego na „Dostawę oleju opałowego dla Zespołu Szkół  Geodezyjno - 

Technicznych im. Sybiraków w Łodzi  przedkładam niniejsza ofertę: 

 

Zamawiający– Zespół Szkół Geodezyjno – Technicznych im. Sybiraków w Łodzi ul.        

Skrzydlata 15 

 

Wykonawca/wykonawcy 

 

 Nazwa i adres  Wykonawcy/ów………………………………………………………………... 

 

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

 

Dane kontaktowe  Wykonawcy ; osoba do kontaktu …………………………………………... 

 

Adres korespondencyjny……………………………………………………………………….. 

 

Nr telefony……………………………………………………………………………………… 

 

Nr faksu…………………………………………………………………………………………. 

 

Adres e-mail…………………………………………………………………………………... 

 

 

Oświadczenie 

     Ja/ my  niżej podpisany/i oświadczam, że: 
1.Zapoznałem/liśmy się z dokumentami z SIWZ - w tym ze wzorem umowy i nie wnoszę do 

   niej  zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w niej zawarte; 

2.Gwarantuję/my wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ  wyjaśnieniami 

   do SIWZ oraz wprowadzonymi do niej zmianami. 

3. W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuje  się 

    zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego 

4.Składamy niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako wykonawcy wspólnie ubiegający  

   się o udzielenie zamówienia.  (niepotrzebne skreślić). 

5.Nie uczestniczę jako wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia 

   niniejszego zamówienia. 

6.Uważam się za  związanego  ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu złożenia oferty 

7.Wykonamy przedmiot zamówienia w terminie  określonym w SIWZ 

8.Akceptyję warunki płatności  zawarte we wzorze umowy 
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                                                       CENA OFERTY 

 
(Ceną oferowaną wymienioną poniżej jest cena całkowita brutto, za dostawę jednego litra oleju opałowego dla 

temperatury 15
0
C. Cena ta winna obejmować wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją 

zamówienia przypadającą odpowiednio na dostawę jednego metra sześciennego oleju opałowego dla 

temperatury 15
0
C. Cena ta służy zapewnieniu porównywalności oceny złożonych ofert). 

 

 Oświadczam, że oferuję dostawę oleju opałowego…………………..  

 

producenta……………………......................................................... 
                                    Podać nazwę producenta oleju 

 

     Hurtowa  cena zbytu  za  jeden m
3
 oleju opałowego dla temperatury 

    15
0
C  obowiązująca u w/w producenta w  dniu  04.12.2015 r.   ma 

wartość  

     netto……………………………...PLN   

 

  Oferuję dostawę jednego m
3
 oleju opałowego dla temperatury 15

0
C  o 

parametrach nie gorszych niż określone w pkt. III  Opisu przedmiotu 

zamówienia  SIWZ    w wysokości   brutto   obowiązującej  w   dniu  

         04.12.2015 r.w wysokości …………………………………………..PLN 

      

Kryterium oceny –  „termin  realizacji  poszczególnych  dostaw”  

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę oleju 

opałowego do kotłowni ZSG-T  w Łodzi” oświadczam, że 

 

 

□   Zapewniam  termin realizacji poszczególnych dostaw w terminie  do 1 dnia 

     licząc od daty złożenia zamówienia 

 

□  Zapewniam termin realizacji poszczególnych dostaw w terminie od 2 do 3 dni  

     licząc od daty złożenia zamówienia 

 

□  Zapewniam termin realizacji poszczególnych dostaw w terminie  do 4 dni  

      licząc od daty złożenia zamówienia 
 

Uwaga 

      W przypadku kiedy wykonawca nie zaznaczy, żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej  

     niż jeden kwadrat w kryterium oceny „Termin realizacji …”  na karcie ocen zawartej  w  

     Formularzu oferty  – załącznik nr 4 – Zamawiający   przyjmie,  że Wykonawca będzie   

     realizował poszczególne dostawy z terminem realizacji  do  4 dni licząc od daty złożenia 

     zamówienia przez Zamawiającego, a w kryterium  „Termin” realizacja poszczególnych  

     dostaw otrzyma 0 pkt. 
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Do oferty dołączam następujące dokumenty i załączniki  

……………………………………………………………….  Str  nr ……………………. 

……………………………………………………………….. str   nr……………………. 

……………………………………………………………….  Str  nr …………………… 

……………………………………………………………….. str. nr …………………… 

……………………………………………………………….. str. nr …………………… 

 

 

 

 

 

………………………….                                             ……………………………………. 
(miejscowość i data)                                                                    (podpis osoby/osób uprawnionych do występowania w imieniu wykonawcy 

 

 

Należy złożyć w oryginale 
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                     Załącznik SIWZ nr 5 

            WZÓR  UMOWY      
     

zawarta w dniu  ………………… w  Łodzi, pomiędzy Zespołem Szkół Geodezyjno – Technicznych 

im. Sybiraków 91 – 503  Łódź  ul. Skrzydlata 15 w Łodzi zwanym dalej „Zamawiającym”,  

reprezentowanym przez : 

Julittę Rosę – Dyrektora Szkoły 

Annę Dziąg – Główną Księgową 

 

a  ………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym w treści umowy „Wykonawcą” 

 

w wyniku przeprowadzonego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych przetargu 

nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści:               

§ 1. 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania w okresie od 01.01.2016 r. do 

31.12.2016 r. dostawy oleju opałowego do kotłowni c.o. w Zespole Szkół Geodezyjno – 

Technicznych  im. Sybiraków  91 – 503  Łódź  ul. Skrzydlata 15 w Łodzi, w prognozowanej ilości  

do 44 metrów
3
 

2. Wykonawca dostarczać będzie olej w częściach, jednorazowo nie więcej  niż  w ilości do 7 m
3
 

3. Termin dostaw oraz ich ilość każdorazowo określać będzie Zamawiający telefonicznie, co najmniej 

na jeden dzień przed dostawą. 

4. Wykonawca po każdej dostawie okaże Zamawiającemu świadectwo jakości lub odpowiednie 

orzeczenie laboratoryjne przedstawiające  parametry dostarczonego oleju opałowego 

§ 2. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy i sprzedaży Zamawiającemu oleju opałowego przy 

uwzględnieniu ceny określonej z złożonej ofercie za 1 m
3
 oleju opałowego dla temperatury 15

0
 C  

 

     w wysokości ………………….PLN brutto słownie;…………………………………………………    

  

   ……………………………………………………………….w tym podatek VAT ………………% 

  

      Co stanowi kwotę ……………………….PLN  (słownie………………………………………..) 

 

2. Cena zbytu producenta zwanego dalej „Producentem …………………………………………….  

za jeden metr
  
sześcienny oleju opałowego dla temperatury 15

0
 C   określona  w złożonej ofercie   

wynosi:…………………… PLN netto. 

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany ceny na 1 m
3
 oleju opałowego  dla temperatury 15

0
 C w 

przypadku zmiany „ceny zbytu producenta” lub stawki podatku VAT. Zmiany te za wyjątkiem 

zmiany podatku VAT, nie powodują konieczności podpisania dodatkowych aneksów. O 

każdorazowej zmianie „ceny zbytu producenta” Wykonawca  poinformuje Zamawiającego przy 

zamówieniu telefonicznym oraz na wystawionej fakturze. 

4. Strony ustalają, że wysokość łącznej zapłaty w okresie  obowiązywania umowy nie może 

przekroczyć kwoty…………………………………………. PLN brutto. 

5. Zmiana ceny netto za 1 m
3
 oleju opałowego dla temperatury 15

0
 C dostarczonego przez 

Wykonawcę związana ze zmianą ceny zbytu producenta  zostanie obliczona na podstawie proporcji 

matematycznej:    

  CDz =  CZPz  x  (CDd : CZPd) 

 gdzie: 

CDz  - cena dostawy netto po zmianie 

CZPz – cena zbytu Producenta netto po zmianie 

CDd – dotychczasowa cena sprzedaży netto Wykonawcy 

CZPd – dotychczasowa cena zbytu Producenta netto 

      Nowa cena oznaczona  w powyższym wzorze jako CDz  będzie obowiązywała od dnia    



 18 

      wprowadzenia zmian ceny zbytu przez Producenta. 

6.Całkowita cena   1 m
3
  oleju opałowego dla temperatury 15

0
 C  obejmuje wszystkie koszty 

    związane z wykonaniem niniejszej umowy, w tym koszty transportu. 

§ 3 

1. Zamawiający może skorzystać z prawa  opcji i powiększyć ilość realizowanych dostaw, w okresie   

obowiązywania umowy jednak nie więcej niż o 50% wartości brutto umowy określonej w § 2 ust.4       

umowy tj. o kwotę …………………………………………………………………………PLN brutto 

 

2. Dostawy dokonywane w ramach prawa opcji realizowane będą na zasadach określonych dla   

podstawowego przedmiotu umowy i uruchomione na podstawie odrębnego pisma Zmawiającego.   

§ 4 

Zamawiający, za częściowo wykonaną dostawę, dokona każdorazowo zapłaty przelewem na konto 

Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby zamawiającego. 

§ 5 

Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer NIP ………………….. 

Zamawiający oświadcza że posiada numer NIP  726-15-89-751 

            §  6 

1 Strony postanawiają, że wiążące je formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte  

    wykonanie umowy będą kary umowne. 

2. Ustala  się kary umowne w następujących  wypadkach i wysokościach: 

 Za zwłokę w dostawie oleju opałowego – w wysokości 5% wartości dostawy dokonanej z 

opóźnieniem za każdy dzień zwłoki. 

 Za zwłokę w wymianie oleju wadliwego na wolny od wad w wysokości 5% wartości dostawy 

za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia  następującego po dniu wyznaczonym na wymianę, 

 Za odstąpienie przez zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w 

wysokości  2% wartości umowy, o której mowa w § 2 ust.4. 

3. Zamawiający zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości  

    rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z każdego przysługującego mu od 

    Zamawiającego wynagrodzenia. 

§  7 

1.Wszelkie zmiany  niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą  

   być dopuszczalne tylko w granicach unormowania art.144 z ustawy Prawo zamówień publicznych 

   z dnia 29 stycznia 2004 r   ( Dz. U. z 2013 r. , poz. 907  póź. zmianami). 

2. Zwiększenie, w ramach prawa opcji, ilość zrealizowanych dostaw stanowiących przedmiot 

   niniejszej umowy, o którym mowa  § 3, wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy. 

3. O zamiarze sporządzenia aneksu Zamawiający powiadamia Wykonawcę z  co najmniej 

    tygodniowym wyprzedzeniem. 
§ 8 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują  przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych  i  Kodeksu cywilnego. 

            § 9 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednej dla każdej ze 

Stron. 

           § 10 

Ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwie dla siedziby Zmawiającego 

 

 

    Wykonawca:                                                                      Zamawiający: 

 

1. ...................................                                                        1. ..................................... 

 

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


