
Zamawiający:   Szkoła Podstawowa nr 26 
Adres Zamawiającego: ul. Wolności 25 
    81-327 Gdynia 

NIP 586-16-84-907    
Tel. 58 620 30 02    
kom. 602 823 676 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego 
prowadzone na podstawie ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 z późn. zm. ,  Dz.U.z 2016 poz 1126, Dz.U z 2015 poz 
.2254) 

Nr ZP  1/2018 

w trybie: przetarg nieograniczony 

na usługę dostawy pod nazwą 

„Dostawa oleju opałowego lekkiego”  

Wspólny Słownik Zamówień  (CPV):  
 
09.13.51.00 - 5  Olej opałowy 



I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 26 
    ul. Wolności 25                        81-327 Gdynia 
    Tel. 58 620 30 02  kom. 602 823 676 
    NIP 586-16-84-907 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 
stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r.  poz 
2164 z późn. zm. Dz.U z 2016 r poz.1126, Dz.U z 2015 poz.2254). 

2. Ilekroć w SIWZ użyte jest pojęcie ustawa Pzp należy przez to rozumieć ustawę 
Prawo zamówień publicznych, o której mowa w ust.1  

III.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa w częściach w terminie od 01 luty 2018 roku 

do 31 grudnia 2018 roku oleju opałowego lekkiego (kod CPV: 09.13.51.00-5) 
przeznaczonego do opalania  kotłowni szkolnej.  

Oferowany olej opałowy musi spełniać wymagania określone Polską Normą PN-
C-96024: 2011, gatunek L1, oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 
4.01.2007 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla 
olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje 
opałowe (Dz. U. z 2007 r. nr 4, poz. 30) i posiada 
 minimalne parametry: 
 - wartość opałowa nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg 
 - zawartość siarki max. 0,1 % 
 - zawartość zanieczyszczeń stałych nie większa niż 24 mg/kg 
- zawartość wody max. 200 mg/kg 
2.  Przewidywana ilość oleju opałowego objęta niniejszym postępowaniem 
wynosi 35.000 litrów i odnosi się do rzeczywistych warunków tankowania do 
zbiorników Zamawiającego. 
W żadnym przypadku wielkość dostarczanego w częściach oleju opałowego nie 
będzie podlegać przeliczeniu na warunki referencyjne tj. objętości oleju opałowego w 
temperaturze 15oC. 
Sumaryczna wielkość dostaw oleju opałowego może ulec zmniejszeniu w zależności 
od panujących warunków atmosferycznych. Nie więcej jednak niż o 20 % ilości 
początkowej. 
3.  Miejsca dostawy oleju opałowego: 
- Szkoła Podstawowa nr 26 w Gdyni ul. Wolności 25 

4.  Przedmiot zamówienia obejmuje również załadunek oleju opałowego na terminalu 
producenta/importera, transport i jego rozładunek w miejscu przeznaczenia. 
5.  Podczas każdej dostawy – Zamawiający ma prawo żądać okazania aktualnego 
świadectwa legalizacji urządzenia pomiarowego autocysterny o numerze zgodnym z 
numerem seryjnym licznika zainstalowanego na pojeździe dostawczym. 
6.  W przypadku wątpliwości co do jakości dostarczonego oleju opałowego Zamawiający 
zastrzega sobie prawo pobrania w obecności osoby, która dostarczyła produkt, próbki oleju 
opałowego zgodnie z normą PN-EN ISO 3170 i skierowanie jej do badania do wybranego 
przez siebie laboratorium na koszt Wykonawcy. 
7.  Jednorazowa ilość zamawianego oleju będzie ustalona z wykonawca 



8.  Dostawy do obiektów objętych zamówieniem będą łączone. 
9.  W obiekcie objętym zamówieniem posiadamy zbiornik o pojemności 10 000 litrów: 
  
10. Rozładunek dostarczanego paliwa odbywać się ma przy zastosowaniu pompy przy 
autocysternie. 

IV. OFERTY CZĘŚCIOWE 
 Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert  
   częściowych. 

V. OFERTY WARIANTOWE 
 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

VI. I N F O R M A C J A O P R Z E W I D Y WA N Y C H Z A M Ó W I E N I A C H 
UZUPEŁNIAJĄCYCH 
 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

VII.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
1. Realizacja dostaw w terminie od lutego 2018 roku do grudnia 2018 roku następować 

będzie od dnia podpisania umowy do dnia upływu terminu na jaki umowa została 
zawarta, sukcesywnie na podstawie składanych zamówień częściowych. 

2. Dostawa oleju powinna być dokonywana wyłącznie w dni robocze, w godzinach pracy 
Zamawiającego tj. w godz. 08.00 - 15.00, samochodem cysterną, w ciągu 48 godzin 
od chwili złożenia zamówienia lub w terminie uzgodnionym przez Zamawiającego z 
ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 

3. Za „dni robocze” należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 
roku o dniach wolnych od pracy (Dz. U. nr 4 poz. 28 z późn. Zmianami ) 

VIII.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące: 
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
b) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia; 
d) sytuacji ekonomicznej finansowej; 

oraz Wykonawcy, którzy wykażą, że: 
e) nie podlegają wykluczeniu z przyczyn, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp. 

2.Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki wymienione w punkcie VIII 
ust. 1 na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń, których treść została 
określona w załącznikach nr 2 i 3 do SIWZ, oraz wymienionych w dalszej części 
SIWZ dokumentów. 

3.Warunek, o którym mowa w punkcie VIII. ust. 1 lit. a), Zamawiający uzna za 
spełniony w przypadku Wykonawcy prowadzącego zarejestrowaną działalność 
gospodarczą i posiadającego aktualną koncesję na prowadzenie działalności w 



zakresie obrotu paliwami ciekłymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki. 

4.W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku dotyczącego wiedzy i 
doświadczenia, o którym mowa w punkcie VIII ust. 1 lit. b), wykonawca musi 
dołączyć do oferty wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, dostaw odpowiadających zamówieniu z podaniem ich 
wartości, daty i miejsca ich realizacji wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do 
SIWZ wraz z dokumentami wystawionymi przez Zamawiających na rzecz których 
w/w dostawy zostały zrealizowane potwierdzającymi, że dostawy te zostały 
wykonane należycie. Za dostawy odpowiadające zamówieniu  

5.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów do korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

6.Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywać będą członkowie 
komisji przetargowej w oparciu o treść przedłożonych oświadczeń i dokumentów 
wymaganych przez Zamawiającego, na podstawie kryterium „spełnia – nie spełnia”. 

IX.WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA 
SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1.  W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w 
art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich 
może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być 
składane (Dz. U. nr 226, poz. 1817) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
wraz z ofertą następujących dokumentów: 

a) Oświadczenie Wykonawcy, o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy 
wymienionych w punkcie VIII ust. 1 lit a-d SIWZ, wg wzoru 
stanowiącego zał. Nr 2. do SIWZ, 

b) Aktualną Koncesję na obrót paliwami płynnymi wydaną przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; 

c) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, dostaw z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, daty i miejsca wykonania oraz odbiorców ich realizacji 
wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ wraz z 
dokumentami wystawionymi przez Zamawiających na rzecz 
których w/w dostawy zostały zrealizowane potwierdzającymi, że 
dostawy te zostały wykonane należycie; 

d) Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji 
Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie niezbędnych zasobów 
do korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, o ile 
Wykonawca polegać będzie przy realizacji zamówienia na wiedzy i 



doświadczeniu, potencjale technicznym i osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia innych podmiotów; 

2.W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania 
braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda od Wykonawców 
przedłożenia wraz z ofertą następujących dokumentów: 

a) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru 
stanowiącego zał. Nr 2;  

b) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzieleni 
zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych - wg wzoru stanowiącego zał. Nr 3. do SIWZ; 

c) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt 2 ustawy wystawionego nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert (dotyczy przedsiębiorców) a w stosunku do osób fizycznych 
oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy. Wg wzoru stanowiącego zał. Nr 3; 

d) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert; 

e) Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, 
lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert; 

f) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 
ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

g) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(spółki cywilne, konsorcja) - pełnomocnictwo wyznaczające pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia 
publicznego (jeżeli wykonawca jest w takiej sytuacji); w pozostałych przypadkach - 
jeżeli pełnomocnictwo jest stosowane. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie 
określać zakres umocowania. 

UWAGA: Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej (Dz. U. Nr z 2004r. Nr 173 poz. 1807 ze zm.) za przedsiębiorców uznaje się 
wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. 
Oznacza to, że oferta złożona przez spółkę cywilną jest traktowana jako oferta wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 Pzp).  
W związku z faktem, iż wszelka korespondencja związana z postępowaniem będzie 
kierowana do ustanowionego przez Wykonawców pełnomocnika należy podać adres 
pełnomocnika na jaki ma być wysyłana korespondencja. 
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia dokumenty wymienione w punkcie IX ust. 2 lit. b - d SIWZ składa każdy 
Wykonawca oddzielnie. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt IX ust. 1 lit. a - c 
powinny być złożone wspólnie przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia 



lub przez ich pełnomocnika. Jeżeli oferta Wykonawców, którzy ją złożyli wspólnie zostanie 
wybrana - przed podpisaniem umowy, Wykonawcy powinni przedstawić umowę regulującą 
ich współpracę. 

Wykonawca mający siedzibę lub zamieszkały poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 
zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składa dokumenty wystawione w kraju, w 
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne 
zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem 
składania ofert, 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów – zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania – wystawione nie wcześniej niż w terminach określonych w punkcie IX.2 b, d. 

4. Wszystkie dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Pełnomocnictwo załączone do oferty w 
formie kopii musi być potwierdzone przez notariusza. 

5.  Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na 
język polski i poświadczone przez Wykonawcę. 

X.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
1. Uprawniony do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan  Waldemar 

Kuprycz kierownik administracyjny 
2.  Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do potwierdzania wpływu oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych jest p.Waldemar Kuprycz   
kierownik administracyjny tel  602 823 676 
3.  Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zaświadczenia, zawiadomienia, 
informacje itp. (korespondencja) dotyczące postępowania przekazywane powinny być 
wyłącznie w formie pisemnej na adres siedziby Zamawiającego i powinny być dostarczane do 
sekretariatu przez Wykonawcę osobiście jak również drogą pocztową przez publicznego 
operatora usług pocztowych lub firmy kurierskie. 
4.  Zaleca się aby Wykonawca przekazywał dokumenty, oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje, w sposób umożliwiający zapoznanie się przez 
Zamawiającego z ich treścią, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 08.00 – 14.30. 
5.  Nie dopuszcza się komunikowania się Wykonawcy z Zamawiającym za pomocą 
poczty elektronicznej ani łączności telefonicznej w sprawach wymagających zachowania 
pisemności postępowania. 



6.  Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, 
jak również pytania i odpowiedzi stają się integralna częścią SIWZ i będą wiążące dla 
Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
7.  Odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ, informacje o przedłużeniu terminu 
składania ofert i modyfikacjach specyfikacji warunków zamówienia, zamieszczane będą 
wyłącznie na stronie internetowej Zamawiającego, natomiast informacje o rozstrzygnięciach 
dokonanych po otwarciu ofert zostaną przekazane również pisemnie do wszystkich 
Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu. 

XI.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

XII.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
  Termin związania wynosi 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert. 

XIII.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
d)1.Oferta musi być pełna i przygotowana zgodnie z 

wymaganiami podanymi w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia (SIWZ). Powinna być 
sporządzona w języku polskim w jednym egzemplarzu. 

d)2.Zaleca się aby sporządzona była na maszynie do pisania 
lub komputerze oraz podpisana przez uprawomocnionego 
przedstawiciela Wykonawcy. Zaleca się aby wszystkie 
strony oferty były kolejno ponumerowane. 

d)3.Każda strona oferty zapisana lub zawierająca 
informacje musi być opieczętowana pieczęcią 
Wykonawcy i parafowana przez osobę/y podpisującą/e 
ofertę. Niezależnie od tego również wszelkie zmiany, 
uzupełnienia i poprawki naniesione przez Wykonawcę 
powinny być parafowane przez osobę/y podpisującą/e 
ofertę. 

d)4.Podpis pod ofertą, oświadczeniami, zmianami i 
kserokopiami dokumentów stwierdzających ich zgodność 
z oryginałami winna/y złożyć osoba/y uprawniona/e do 
reprezentowania Wykonawcy w sposób określony w akcie 
rejestrowym lub wskazana/ne w pełnomocnictwie. 

d)5.Jeżeli Wykonawca zastrzega ujawnienie informacji 
stanowiących tajemnicę firmy, zobowiązany jest umieścić 
dokumenty zawierające takie informacje w osobnym 
opakowaniu znajdującym się wewnątrz oferty. 
Jednocześnie do oferty zobowiązany jest dołączyć 
dokument zawierający wykaz informacji, które stanowią 
zdaniem Wykonawcy tajemnice firmy. 

d)6.Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zabezpieczonej 
przed jej otwarciem kopercie (opakowaniu) Zaleca się aby 
koperta uniemożliwiała identyfikację Wykonawcy przed 
terminem otwarcia ofert określonym w punkcie XIV 
SIWZ. 



d)7.Koperta powinna być zaadresowana na adres 
„Zamawiającego” według wzoru: 

Szkoła Podstawowa nr 26 
81-327 Gdynia 
ul. Wolności 25 

 oraz należy ją oznakować następująco: 
„OFERTA PRZETARGOWA 

NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO” 
Nie otwierać do godz. 11.30 w dniu 23.01.2018 r. 

d)8.Zmiany do oferty. Wykonawca może wprowadzić 
zmiany i uzupełnienia do złożonej przez siebie oferty. 
Zamawiający musi otrzymać powiadomienie o tym na 
piśmie przed upływem terminu składania ofert. 
Powiadomienie o zmianach należy złożyć według tej 
samej procedury jak przy składaniu oferty, 

 z dopiskiem „zmiana oferty”. 
d)9.Wycofanie się z postępowania. Wykonawca może, przed 

upływem terminu składania ofert, wycofać się z 
postępowania o zamówienie publiczne składając pisemne 
powiadomienie, według tej samej procedury jak przy 
wprowadzeniu zmian i uzupełnień. Na zewnętrznej 
kopercie należy umieścić napis: „WYCOFANE”. 
Koperty oznaczone napisem „WYCOFANE” KOMISJA 
PRZETARGOWA otwiera w pierwszej kolejności i po 
stwierdzeniu zgodności ze złożonymi ofertami zostaną 
one zwrócone Wykonawcy bez ich rozpatrzenia. 
Informacja o tym fakcie odnotowana zostanie w protokóle 
postępowania. 

d)10.Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o 
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień pod 
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 
i s to tnych warunków zamówienia wp łyną ł do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
Odpowiedź zostanie zamieszczona na stronie internetowej 
Zamawiającego www.ckis.pl bez ujawnienia źródła 
pytania oraz przekazana pisemnie Wykonawcy, który 
zwrócił się do Zamawiającego  
o udzielenie wyjaśnień. 

d)11.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, 
przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować 
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
(SIWZ). Informację o dokonanej w ten sposób zmianie 
Zamawiający niezwłocznie zamieści na swojej stronie 
internetowej. W przypadku, gdy zmiana spowoduje 
konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może 
przedłużyć termin składania ofert. 



XIV.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie szkoly przy  

ul. Wolności 25 w Gdyni  do dnia 23.01.2018 roku do godz. 11.00 . 
2. Oferty złożone po tym terminie będą zwracane Wykonawcy bez otwierania. 
3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.01.2018 r. o godz. 11.30 w Sekretariacie 

szkoły 
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda informację wynikającą z art. 

86 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
5. Podczas otwarcia ofert zostaną podane informacje określone w art. 86 ust. 4 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 
6. Otwarcie ofert jest jawne. 

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
1. Cena przedmiotu zamówienia winna być wyrażona w PLN.  
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia w walutach obcych. 
3. Cenę należy podać w formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do 

SIWZ. 
4. Do wyliczenia ceny ofertowej należy przyjąć cenę  producenta publikowaną na jego 

stronie internetowej na dzień 22.01.2018 roku. 
5. Oferta powinna zawierać: 
a) cenę jednostkową netto i brutto w PLN, 
b) cenę netto i brutto w PLN całości zamówienia, tj. 35.000 litrów oleju opałowego 

(cyfrowo i słownie), 
c) stawkę podatku VAT według stanu prawnego na dzień złożenia oferty. 
6. Zamawiający wymaga, aby zaoferowana cena zawierała wszelkie koszty związane z 

wykonaniem przedmiotu zamówienia. 
Uwaga: wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do drugiego miejsca po 
przecinku. 

XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 
PRZY WYBORZE OFERTY 
ZASADY OGÓLNE: 
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców 
wymienionych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert, zgodnie z art. 87 ust. 1 oraz z art. 90 ust. 1 i 2. ustawy 
prawo zamówień publicznych. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy,  który nie złoży 
wyjaśnień w terminie.  

Oferta będzie odrzucona, na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
jeżeli: 
1. jest niezgodna z ustawą; 
2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 
4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu; 



6. zawiera błędy w obliczeniu ceny  
7. wykonawca w terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3 ustawy. 
8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa, powołana przez Dyrektora Szkoły – zgodnie z art. 
19 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

ZASADY SZCZEGÓŁOWE: 
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert: 

CENA - cena całości przedmiotu zamówienia wraz z VAT badanej oferty 
CENA min - cena całości przedmiotu zamówienia wraz z VAT najtańszej oferty 
spośród ofert podlegających badaniu 
TERMIN - maksymalny termin płatności faktury badanej oferty 
TERMIN max - najwyższy termin płatności faktury spośród ofert podlegających badaniu 

Wynik w punktach zostanie zaokrąglony do drugiego miejsca po przecinku. 

Ze wszystkich ofert, które spełniają warunki określone w SIWZ wybrana zostanie oferta 
która w wyniku oceny dokonanej w oparciu o powyższe kryteria uzyska największą 
liczbę punktów spośród badanych ofert. 

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 
1.  Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z 
uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej Specyfikacji, danych 
zawartych w formularzu ofertowym oraz warunków określonych w projekcie umowy 
stanowiącej załącznik nr 5 niniejszej Specyfikacji. 
2.  W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje 
Wykonawcę o terminie zawarcia umowy. 
3.  Zawarcie umowy będzie możliwe wraz z upływem terminu, w którym dopuszcza się 
możliwość składania odwołań o ile odwołania takie nie zostaną złożone. W przypadku 
wniesienia odwołania umowa nie może zostać zawarta do czasu ogłoszenia przez Krajową 
Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. 

Opis kryterium
Znaczenie 
kryterium 

[%]
Opis metody przyznawania punktów

Cena całości przedmiotu 
zamówienia 
wraz z podatkiem VAT 
(maksymalnie 90 pkt)

90

Proporcje matematyczne wg wzoru: 

CENA min       × 90 [pkt] 
CENA

Termin płatności faktury 
(maksymalnie 10 pkt) 10

Proporcje matematyczne wg wzoru: 

TERMIN                × 10 [pkt] 
TERMIN max



4.  Miejscem podpisania umowy jest siedziba  Szkoła Podstawowa nr 26 Gdynia ul. 
Wolności 25. Na pisemny wniosek Wykonawcy umowa może zostać zawarta na zasadach 
korespondencyjnych. 
5.  Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze 
sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy. 

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY 
 Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XIX.WARUNKI NA KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, 
ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 
 Zgodnie z treścią umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ 

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
1.  Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający 
jest zobowiązany przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał 
interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 
przez Zamawiającego przepisów ustawy wyłącznie w okolicznościach wymienionych w art. 
180 ust 2, środki ochrony prawnej o których mowa w Dziale VI art. 179 – 189g przywołanej 
powyżej ustawy. 
2.  Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformowa 
 zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 
przysługuje odwołanie. 

XXI. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ 
1.Formularz oferty – załącznik nr 1; 
2.Oświadczenie  Wykonawcy dotyczące art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień 

publicznych – załącznik nr 2; 
3.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  Wykonawcy z postępowania – 

załącznik nr 3; 
4.Wykaz wykonanych dostaw – załącznik nr 4; 
5.Projekt umowy – załącznik nr 5; 

                                
                                                                                                                                                
                                                                                                   Zatwierdził 

                                                                                                   Dyrektor Szkoły 
                                                                                          mgr Alicja Bajduszewska    

Gdynia, dnia 03 styczeń 2018 roku


