
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

na
dostawę oleju napędowego grzewczego przeznaczonego do
celów opałowych z dowozem do Zespołu Szkół Nr 1 im. Ks.

Czesława Lissowskiego w Rypinie  i Domu Pomocy Społecznej
„KOMBATANT” w Ugoszczu  w 2020 roku

nr sprawy:  ZS.2741.3.2019

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

 Formularz oferty    - Załącznik nr 1

 Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania -  Załącznik nr  2

 Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3

 Wzór umowy – Załącznik nr 4

 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1986 z późn. zm.)- Załącznik nr 5

ZATWIERDZAM

…...............................................
Kierownik Zamawiającego 

dnia 26.11.2019 r.

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko
niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej

wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
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I. Informacja o Zamawiającym

Zgodnie  z  Uchwałą  nr  139/2019  Zarządu  Powiatu  w Rypinie  z  dnia  7  listopada  2019  r.

Zespołu  Szkół  Nr  1  im.  Ks.  Czesława  Lissowskiego  w  Rypinie został  wyznaczony jako
jednostka właściwa do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego
na dostawę oleju opalowego, w imieniu i na rzecz następujących jednostek organizacyjnych
powiatu:

a) Zespół Szkół Nr 1 im. Ks. Czesława Lissowskiego
ul. Kościuszki 51, 87-500 Rypin
NIP 892-137-98-95
Tel/faks 54 280 20 65
e-mail:zs1@zs1rypin.pl
www.zs1rypin.pl

b)  Dom Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu
Ugoszcz 30, 87 – 522 Ostrowite
NIP: 892-116-14-69
Tel./fax.: 54 270 11 33, 
e-mail: kombatant30@idsl.pl
www.dps-ugoszcz.rbip.mojregion.info

zwane dalej jednostkami organizacyjnymi powiatu. 

Ilekroć w dalszej części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) jest mowa 
o Zamawiającym należy rozumieć: Zespół Szkół Nr 1 im. Ks. Czesława Lissowskiego
ul. Kościuszki 51, 87-500 Rypin.

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Niniejsze  postępowanie  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu  nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst
jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp lub Pzp.

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
zwaną  dalej  SIWZ,  zastosowanie  mają  przepisy  ustawy  Pzp  oraz  aktów  do  niej
wykonawczych.

3. Wartości  zamówienia  nie  przekracza równowartości  kwoty  określonej  w  przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia  jest  dostawa oleju  napędowego grzewczego przeznaczonego
do celów opałowych z dowozem do Zespołu Szkół Nr 1 im. Ks. Czesława Lissowskiego
w Rypinie w ilości 40 m  3   i Domu Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu
w ilości 50 m 3 

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:
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1) część  nr 1 zamówienia  -  dostawa oleju napędowego grzewczego przeznaczonego
do  celów  opałowych  z  dowozem  do  Zespołu  Szkół  Nr  1  im.  Ks.  Czesława
Lissowskiego w Rypinie – w ilości 40 m 3

2)  część nr 2 zamówienia  -  dostawa oleju napędowego grzewczego przeznaczonego
do  celów opałowych  z  dowozem do  Domu Pomocy Społecznej  „KOMBATANT”  
w Ugoszczu  w ilości  50 m 3

3. Wskazane  w  pkt  2  ilości  mają  charakter  planowany.  Faktyczna  ilość  zrealizowanych
dostaw  będzie  zależna  od  potrzeb  jednostek  organizacyjnych  powiatu.  Zamawiający
korzystając  z  prawa  opcji  przewiduje,  że  w  czasie  obowiązywania  umowy  ilości
dostarczanego oleju może ulec zmianie, tj. zmniejszeniu lub zwiększeniu maksymalnie
do 20 % planowanych ilości. Powyższe wynikać będzie z warunków atmosferycznych,
jakie będą panować w okresie obowiązywania umowy.  

4. Jeżeli Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji, o której mowa w punkcie 3, Wykonawcy
nie  przysługują  żadne  roszczenia,  w  tym  o  zapłatę  odszkodowania,  z  tytułu
niezrealizowanej  części  zamówienia,  jak również nie  może być podstawą do odmowy
wykonania zamówienia.

5. Dostarczany olej  napędowy grzewczy przeznaczonego do celów opałowych,  powinien
spełniać wymogi normy PN – C – 96024: 2011, w szczególności:

- wartość opałowa min. 42,6 [MJ/kg],
- pozostałość po koksowaniu w 10 % pozostałości destylacyjnej max 0,3% [m/m],
- pozostałość po spopieleniu max 0,01 % [m/m],
- zawartość siarki max 0,10 % [m/m],
- zawartość wody max 200 [Mg/kg],
- gęstość w temperaturze 15° C max 0,860 [g/ml],
- barwa czerwona.
6. Warunki dostawy przedmiotu zamówienia:

1) dostawa oleju napędowego grzewczego będą miały charakter dostaw sukcesywnych
realizowanych stosownie do potrzeb jednostek organizacyjnych powiatu;

2) wymagany termin  realizacji  poszczególnych  dostaw:  wskazany przez  Wykonawcę
w formularzu oferty,  jednak nie  może być on dłuższy niż  3 dni robocze od dnia
złożenia przez Zamawiającego zamówienia;

3) dostaw następować będą w godzinach pracy jednostek organizacyjnych powiatu  -
od poniedziałku do piątku za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy  
w godzinach 7 00 - 15 00;

4) wielkość jednorazowego  tankowania – min. 4 m 3 

5) przy każdej dostawie Wykonawca przedłoży świadectwo jakości oleju napędowego
grzewczego lub równoważny dokument wystawiony przez producenta lub jednostkę
upoważnioną do badań oleju.

7. Szczegółowe  warunki  realizacji  przedmiotu  zamówienia,  w  tym  sposób  rozliczania
pomiędzy  Wykonawcą  a  Zamawiającym,  określone  zostały  we  wzorze  umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

8. Kod i nazwa przedmiotu zamówienia  według Wspólnego Słownika Zamówień:
9.13.51.1.5 - olej opałowy.

9. Zamawiający  dopuszcza  możliwości  składania  ofert  częściowych  na  wybrane  części
zamówienia, tj. na:
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1) część nr 1 zamówienia  -  dostawa oleju napędowego grzewczego przeznaczonego
do  celów  opałowych  z  dowozem  do  Zespołu  Szkół  Nr  1  im.  Ks.  Czesława
Lissowskiego w Rypinie – w ilości 40 m 3

2)  część nr 2 zamówienia  -  dostawa oleju napędowego grzewczego przeznaczonego
do celów opałowych z dowozem do Domu Pomocy Społecznej  „KOMBATANT”  
w Ugoszczu  w ilości  50 m 3.

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub wszystkie części zamówienia. Zamawiający
nie ogranicza ilości części,  na które zamówienia może zostać udzielone temu samemu
Wykonawcy. 

10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
11. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67

ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

IV. Termin wykonania zamówienia 

Zamówienie  należy  zrealizować  w  okresie  od  dnia  zawarcia  umowy  do  dnia
31 grudnia 2020 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1) nie podlegają wykluczeniu w myśl postanowień art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Ppz, 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
 o  ile  wynika  to  z  odrębnych  przepisów;  Wykonawca  spełni  warunek  jeżeli
wykaże, że posiada  uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie obrotu
paliwami  płynnymi;  w  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  
o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) warunek ten musi spełnić
każdy  z  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  
w takim zakresie, w jakim będą oni wykonywać  przedmiot zamówienia;

b) sytuacji  ekonomicznej  lub  finansowej;  Zamawiający  nie  wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie;
c) zdolności  technicznej  lub  zawodowej;  Zamawiający  nie  wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie;

3) dodatkowo  Zamawiający  przewiduje  wykluczenie  Wykonawców,  co  do  których
zachodzą przesłanki wskazane w art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.

2. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
w  stosownych  sytuacjach  oraz  w  odniesieniu  do  przedmiotowego  zamówienia  lub  jego
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim
stosunku prawnego.  
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VI. Wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów,  potwierdzających  spełnianie  warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert:
a) oświadczenie  dotyczące  przesłanek  wykluczenia  z  postępowania  (sporządzone  

z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ – w oryginale),
b) oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu (sporządzone

z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ – w oryginale).
Informacje  zawarte  w  ww.  oświadczeniach  będą  stanowić  wstępne  potwierdzenie,
że Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału  
w postępowaniu. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, 
o  których mowa w pkt  1  niniejszego rozdziału SIWZ, składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie
warunków udziału w postępowaniu,  brak podstaw wykluczenia w zakresie,  w którym
każdy z  Wykonawców wykazuje  spełnianie  warunków udziału  w postępowaniu,  brak
podstaw wykluczenia. 

3. Zamawiającego  żąda, aby  Wykonawca,  który  zamierza  powierzyć  wykonanie  części
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia  z  udziału  w  postępowaniu,  zamieścił  informacje  o  podwykonawcach  
w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 lit. a) niniejszego rozdziału SIWZ.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia  wobec  nich  podstaw  wykluczenia  oraz  spełnienia  -  w  zakresie,  w  jakim
powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje
o tych podmiotach w oświadczeniach,  o  którym mowa w pkt 1 lit.  a)  i  b) niniejszej
rozdziału SIWZ.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej  oceniona,  do  złożenia  w wyznaczonym,  nie  krótszym niż  5  dni,  terminie
aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) koncesji  na  obrót  paliwami  płynnymi  wydanej  przez   Prezesa  Urzędu  Regulacji
Energetyki  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  10  kwietnia  1997  r.  Prawo  energetyczne
(Dz. U z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.);

2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i  informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli  odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp.

6. Wykonawca  w  terminie  3  dni  od  dnia  zamieszczenia  na  stronie  internetowej
www.zs1rypin.pl informacji,  o  której  mowa  w  art.  86  ust.  5  ustawy  Pzp,  przekaże
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności  lub braku przynależności do tej  samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem
oświadczenia,  Wykonawca  może  przedstawić  dowody,  że  powiązania  z  innym
Wykonawcą  nie  prowadzą  do  zakłócenia  konkurencji  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia.  W  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie
zamówienia  oświadczenie  składa  każdy z  nich,  chyba,  że  należą  do  tej  samej  grupy
kapitałowej. 

7. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału
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SIWZ,  oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających  okoliczności,  o których  mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą
wskazane  przez  Zamawiającego  wątpliwości,  Zamawiający  wezwie  do  ich  złożenia,
uzupełnienia,  poprawienia  w  terminie  przez  siebie  wskazanym,  chyba  że  mimo  ich
złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.

8. Jeżeli  Wykonawca  nie  złożył  wymaganych  pełnomocnictw  albo  złożył  wadliwe
pełnomocnictwa,  Zamawiający  wezwie  do  ich  złożenia  w  terminie  przez  siebie
wskazanym,  chyba że  mimo ich złożenia  oferta  Wykonawcy podlega  odrzuceniu  albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

9. Jeżeli  jest  to  niezbędne  do  zapewnienia  odpowiedniego  przebiegu  postępowania  
o udzielenie zamówienia,  Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
Wykonawców  do  złożenia  wszystkich  lub  niektórych  oświadczeń  lub  dokumentów
potwierdzających,  że  nie  podlegają  wykluczeniu,  spełniają  warunki  udziału  
w  postępowaniu,  a  jeżeli  zachodzą  uzasadnione  podstawy  do  uznania,  że  złożone
uprzednio  oświadczenia  i  dokumenty  nie  są  już  aktualne,  do  złożenia  aktualnych
oświadczeń  lub dokumentów.

10. W  zakresie  nie  uregulowanym  SIWZ,  zastosowanie  mają  przepisy  rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z
2016 r., poz. 1126).

VII. Informacje  o  sposobie  porozumiewania  się  Zamawiającego  z  Wykonawcami
oraz  przekazywania  oświadczeń  i  dokumentów,  a  także  wskazanie  osób
uprawnionych  do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Wszelkie  zawiadomienia,  oświadczenia,  wnioski  oraz  informacje  Zamawiający
oraz  Wykonawcy  mogą  przekazywać  pisemnie,  faksem  lub  drogą  elektroniczną,  za
wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI
SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26
ust. 3 ustawy Pzp) dla których dopuszczalna jest forma pisemna.

2. W korespondencji  kierowanej  do  Zamawiającego  Wykonawca  winien  posługiwać  się
numerem sprawy określonym w SIWZ.

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
pisemnie  winny  być  składane  na  adres:  Zespół  Szkół  Nr  1  im.  Ks.  Czesława
Lissowskiego ul. Kościuszki 51, 87-500 Rypin.

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
drogą  elektroniczną  winny  być  kierowane  na  adres:  zs1@zs1rypin.pl lub  faksem
na nr  54 280 20 65

5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą
faksu lub w formie elektronicznej  wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego
potwierdzenia faktu ich otrzymania.

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do

końca  dnia,  w którym  upływa  połowa  terminu  składania  ofert,  Zamawiający  udzieli
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wyjaśnień  niezwłocznie,  jednak  nie  później  niż  na  2  dni  przed  upływem  terminu
składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, 
o  którym  mowa  powyżej,  lub  dotyczy  udzielonych  wyjaśnień,  Zamawiający  może
udzielić  wyjaśnień  albo  pozostawić  wniosek bez  rozpoznania.  Zamawiający  zamieści
wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,  
o którym mowa w pkt 7 niniejszego rozdziału  SIWZ.

9. W przypadku  rozbieżności  pomiędzy  treścią  niniejszej  SIWZ,  a  treścią  udzielonych
odpowiedzi,  jako  obowiązującą  należy  przyjąć  treść  pisma  zawierającego  późniejsze
oświadczenie Zamawiającego. 

10. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Sławomir  Pawłowski – Dyrektor  Zespółu Szkół Nr 1 im. Ks. Czesława Lissowskiego,
ul.  Kościuszki  51,  87-500  Rypin,  tel/faks  54 280  20  65,  e-mail:  zs1@zs1rypin.pl
(od poniedziałku do piątku w godz. od 900  do 1500).
Jednocześnie  Zamawiający  informuje,  że  przepisy  ustawy  Pzp  nie  pozwalają
na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi
do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ.
Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim,
w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

VIII. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Termin związania ofertą

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres  30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia
umowy,  samodzielnie  lub  na  wniosek  Zamawiającego,  z  tym,  że  Zamawiający może
tylko raz,  co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,  zwrócić się
do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres
nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X. Opis sposobu przygotowywania ofert

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 
1)  wypełniony  formularz oferty sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego

Załącznik nr 1 do SIWZ;
2) oświadczenia wymienione w pkt 1 rozdziału VI SIWZ z zastrzeżeniem dyspozycji  

określonych w pkt 2-4 rozdziału VI.
2. Oferta musi być  złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Oferta  musi  być  napisana  w  języku  polskim,  na  maszynie  do  pisania,  komputerze

lub  inną  trwałą  i czytelną  techniką  oraz  podpisana  przez  osobę(y)  upoważnioną
do  reprezentowania  Wykonawcy  na  zewnątrz  i zaciągania  zobowiązań  w wysokości
odpowiadającej cenie oferty.
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4. W przypadku  podpisania  oferty  oraz  poświadczenia  za  zgodność  z  oryginałem kopii
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii
poświadczonej notarialnie.

5. W  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia,
Wykonawcy  ustanawiają  pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  
o  udzielenie  zamówienia  albo  reprezentowania  w  postępowaniu  i  zawarcia  umowy  
w sprawie zamówienia publicznego.

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z  tłumaczeniem na język
polski.

7. Oświadczenia  dotyczące  Wykonawcy  i  innych  podmiotów,  na  których  zdolnościach
lub  sytuacji  polega  Wykonawca  na  zasadach  określonych  w  art.  22a  ustawy  Pzp
oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

8. Dokumenty inne  niż  oświadczenia,  składane są  w oryginale  lub  kopii  poświadczonej
za zgodność z oryginałem. 

9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,
na  którego  zdolnościach  lub  sytuacji  polega  Wykonawca,  Wykonawcy  wspólnie
ubiegający się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  albo  podwykonawca w zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

10. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość przedmiotu
zamówienia.  Złożenie  większej  liczby  ofert  spowoduje  odrzucenie  wszystkich  ofert
złożonych przez danego Wykonawcę.

11. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
12. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
13. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami,  

a  cała  oferta  wraz  z załącznikami  była  w  trwały  sposób  ze  sobą  połączona  (np.
zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej  samoistną dekompletację), oraz zawierała spis
treści.

14. Poprawki  lub  zmiany  (również  przy  użyciu  korektora)  w  ofercie,  powinny  być
parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

15. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować
w następujący sposób:

Zespół Szkół Nr 1 im. Ks. Czesława Lissowskiego
ul. Kościuszki 51, 87-500 Rypin

Oferta - „Dostawa oleju napędowego grzewczego”
nr sprawy: ZS.2741.3.2019

Nie otwierać przed dniem 9 grudnia 2019r.  godz. 10.15
i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

16. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego
oznakowania  opakowania  (oferty)  lub  braku  którejkolwiek  z   informacji  podanej
w  pkt 15 niniejszego rozdziału SIWZ.

17. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w związku  z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty
składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i  podlegają  udostępnieniu
od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(tekst  jedn.:  Dz. U.  z  2003  r.  Nr  153,  poz.  1503  z  późn.  zm.),  jeśli  Wykonawca  
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w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

18. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były
przez  Wykonawcę  złożone  w oddzielnej  wewnętrznej  kopercie  z  oznakowaniem
„tajemnica  przedsiębiorstwa”,  lub  spięte  (zszyte)  oddzielnie  od  pozostałych,  jawnych
elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane  
w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

19. Zastrzeżenie  informacji,  które  nie  stanowią  tajemnicy  przedsiębiorstwa  w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  będzie  traktowane,  jako  bezskuteczne  
i  skutkować będzie  zgodnie  z  uchwałą  SN z 20 października  2005 r.  (sygn.  III  CZP
74/05) ich odtajnieniem.

20. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie
w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić
będą  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej
konkurencji  Wykonawcy będzie  przysługiwało  prawo zastrzeżenia  ich  jako tajemnica
przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie
w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

21. Wykonawca  może  wprowadzić  zmiany,  poprawki,  modyfikacje  i  uzupełnienia
do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie  
o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu
zmian musi  być  złożone wg takich  samych zasad,  jak  składana oferta  tj.  w kopercie
odpowiednio  oznakowanej  napisem  „ZMIANA”.  Koperty  oznaczone  „ZMIANA”
zostaną  otwarte  przy  otwieraniu  oferty  Wykonawcy,  który  wprowadził  zmiany
i  po  stwierdzeniu  poprawności  procedury  dokonywania  zmian,  zostaną  dołączone
do oferty.

22. Wykonawca  ma  prawo  przed  upływem  terminu  składania  ofert  wycofać  się  
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad
jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty
oznakowane  w  ten  sposób  będą  otwierane  w  pierwszej  kolejności  po  potwierdzeniu
poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty
ofert wycofywanych nie będą otwierane.

23. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt
3 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności 
i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym
przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ.
Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym
zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę  należy złożyć  w siedzibie  Zamawiającego  w sekretariacie  do  dnia 9 grudnia
2019r. do godziny 10  00 i  zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale
X SIWZ. 

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina
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wpływu  oferty  do  Zamawiającego,  a  nie  data  jej  wysłania  przesyłką  pocztową
czy kurierską. 

3. Oferta  złożona po terminie wskazanym w pkt 1 niniejszego rozdziału SIWZ zostanie
zwrócona Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju Dyrektora w dniu 9 grudnia
2019 r., o godzinie 1015. Otwarcie ofert jest jawne.

5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy Pzp. 

6. Niezwłocznie  po  otwarciu  ofert  Zamawiający  zamieści  na  stronie  internetowej
www.  zs1rypin.pl informacje dotyczące:

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c)  ceny,  terminu wykonania  zamówienia,  okresu gwarancji  i  warunków płatności
zawartych w ofertach.

XII. Opis sposobu obliczania ceny

1.  Wykonawca  powinien  określić  cenę  ofertową  za  dostawę  1  m³  oleju  bez  warunków
dodatkowych,  m.in.  związanych  z  warunkami  zakupu  oleju  u  producenta  i  dostawy  
u  Zamawiającego.  Cena  powinna  być  obliczona  wg  wzoru  określonego  w  ust.  4.
Tak obliczona cena służyć będzie jedynie do porównania ofert.
2. Wykonawca oferując cenę musi uwzględnić wszystkie wymogi zwarte w SIWZ, wszelkie
koszty  niezbędne  dla  prawidłowego  wykonania  przedmiotu  zamówienia,  w  tym  koszty
związane  z  transportem  i  rozładunkiem  oleju  w  budynkach  jednostek  organizacyjnych
powiatu, o których mowa w rozdziale I SIWZ. 
3. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich, jako cena brutto, tzn. z podatkiem
VAT i  wyliczona  z  dokładnością  do  dwóch  miejsc  po  przecinku  z  zachowaniem  zasad
zaokrągleń matematycznych.
4. Sposób obliczania ceny jednostkowej brutto dostawy oleju:

CD = (CS + S)  + podatek VAT 
gdzie:

- CD - cena jednostkowa brutto dostawy oleju w zł/ m ³,
- CS  -  cena  netto  sprzedaży  oleju  grzewczego  obowiązująca  u  producenta

wskazanego przez  Wykonawcę w Formularzu  oferty w  26 listopada 2019  r. 
w  zł/m³,  publikowana  na  oficjalnej  stronie  internetowej  producenta  oleju 
(w  przypadku,  gdy na  stronie  internetowej  producenta  oleju  nie  podano  ceny
na wskazany dzień, należy przyjąć ostatnią aktualną cenę oleju przed dniem 26
listopada 2019r.);

- S - oferowana przez Wykonawcę stała marża albo stały upust do ceny 1 m3 oleju
wyrażona w zł/m ³,  przy czym marża będzie każdorazowo dodawana do ceny
netto producenta, natomiast upust odejmowany od ceny netto producenta; marża
lub upust może stanowić wartoś

-  „0” (słownie: zero) zł/m ³.
5.  Marża albo upust Wykonawcy określona/y w ofercie jest wartością kwotową wyrażoną  
w  zł/m ³.  Wykonawca  składając  ofertę  zobowiązuje  się  do  utrzymania  przez  cały  okres
obowiązywania umowy marży albo upustu na stałym poziomie, określonym w ofercie.
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6.  Wykonawca winien wskazać w Formularzu oferty nazwę producenta oleju grzewczego
wraz  z jego oficjalną stroną internetową,  na której znajdują  się ceny oleju.
7. Dopuszcza się zmianę ceny jednostkowej oleju w okresie obowiązywania umowy, która
może wynikać:

- ze zmiany ceny jednostkowej netto sprzedaży oleju obowiązującej u  producenta, 
- zmiany przepisów prawa dotyczące wysokości stawki podatku od towarów i usług

(VAT). 
8. Wszelkie  rozliczenia  dotyczące  realizacji  przedmiotu  zamówienia  dokonywane  będą

w złotych  polskich.  Zamawiający  nie  przewiduje  możliwości  dokonywania  rozliczeń
z Wykonawcą w walutach obcych.

9. Jeżeli złożona zostanie ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku  podatkowego  zgodnie  z  przepisami  o  podatku  od  towarów  i  usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek
od  towarów  i  usług,  który  miałby  obowiązek  rozliczyć  zgodnie  z  tymi  przepisami.
Wykonawca,  składając  ofertę,  informuje  zamawiającego,  czy  wybór  oferty  będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1.  Za ofertę  najkorzystniejszą,  odrębnie  dla  każdej  z  części  zamówienia, zostanie  uznana
oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

1) cena ofertowa brutto - 60 %,
2) termin dostawy – 30 %,
3) termin płatności – 10 %.

2.  Całkowita  liczba  punktów,  jaką  otrzyma  dana  oferta,  odrębnie  dla  każdej  z  części
zamówienia, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

P = C + TD + TP

gdzie:

P – całkowita liczba punktów,

C – punkty uzyskane w kryterium cena ofertowa brutto,

TD – punkty uzyskane w kryterium termin dostawy,

TP - punkty uzyskane w kryterium  termin płatności. 

3.  Ocena punktowa w kryterium „cena  ofertowa brutto”  dokonana zostanie  na  podstawie
wskazanej przez Wykonawcę w ofercie ceny jednostkowej brutto dostawy w zł/m³ wyliczonej
zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ, według wzoru:

Cena najtańszej oferty
 C = ----------------------------------------- x 60pkt 

Cena badanej oferty 
4.  Ocena  punktowa  w  kryterium  „termin  dostawy”  dokonana  zostanie  na  podstawie
wskazanego  przez  Wykonawcę  w  ofercie  terminu  dostawy  w  dniach  roboczych  zgodnie
z formułą:
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Termin dostawy oleju grzewczego w dniach roboczych
licząc od dnia złożenia zamówienia (faksem lub e-mailem)

TD

W ciągu jednego dnia roboczego 30 pkt
W ciągu dwóch dni roboczych 15 pkt
W ciągu trzech dni roboczych 0 pkt

Jeżeli zaoferowany termin realizacji dostawy będzie dłuższy niż 3 dni robocze od dnia
złożenia zamówienia (faksem lub  e-mailem), oferta podlega odrzuceniu.

5.  Ocena  punktowa  w  kryterium  „termin  płatności”  dokonana  zostanie  na  podstawie
wskazanego przez Wykonawcę w ofercie terminu płatności  zgodnie z formułą:

Termin płatności faktury w dniach licząc od daty
wystawienia faktury

TP

21 dni 10 pkt
14 dni 5 pkt
7 dni 0 pkt

Jeżeli zaoferowany termin realizacji płatności faktury będzie krótszy niż 7 dni od daty
wystawienia faktury, oferta podlega odrzuceniu. 

6.Punktacja  przyznawana  ofertom  w  poszczególnych  kryteriach  będzie  liczona  
z  dokładnością  do  dwóch  miejsc  po  przecinku.  Najwyższa  liczba  punktów  wyznaczy
najkorzystniejszą ofertę.

7.  Zamawiający  udzieli  zamówienia  Wykonawcy,  którego  oferta  odpowiadać  będzie
wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i zostanie oceniona
jako  najkorzystniejsza  w oparciu  o podane  kryteria  wyboru odrębnie  dla  każdej  z  części
zamówienia.

8.  Jeżeli  nie  będzie  można  dokonać  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  ze  względu  na  to,
że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy
Pzp).

9.Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty  
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.
2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy,  o ile  umocowanie
to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

3. W przypadku wyboru oferty złożonej  przez Wykonawców wspólnie  ubiegających się  
o  udzielenie  zamówienia  Zamawiający  może  żądać  przed  zawarciem  umowy
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna
określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych
do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,
oznaczenie  czasu  trwania  konsorcjum  (obejmującego  okres  realizacji  przedmiotu
zamówienia i gwarancji), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum
przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

4. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. Postanowienia ustalone we wzorze
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umowy nie podlegają negocjacjom.

5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
uchyla  się  od  zawarcia  umowy,  Zamawiający  będzie  mógł  wybrać  ofertę
najkorzystniejszą  spośród  pozostałych  ofert,  bez  przeprowadzenia  ich  ponownego
badania i oceny chyba,     że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy
Pzp.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego,  ogólne warunki umowy albo wzór
umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę
w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

1. Wzór umowy  stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie: 
1) zmiany ceny jednostkowej netto sprzedaży oleju obowiązującej u  producenta,  
2) zmiany wysokości stawki  podatku od towarów i usług VAT w przypadku zmiany

przepisów prawa w tym zakresie. 
Powyższe zmiany  umowy nie wymagają sporządzenia aneksu. 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

1. Każdemu  Wykonawcy,  a  także  innemu  podmiotowi,  jeżeli  ma  lub  miał  interes  
w  uzyskaniu  przedmiotowego  zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp,  przysługują środki
ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. W  niniejszym  postępowaniu,  odwołanie  przysługuje  wyłącznie  wobec  następujących
czynności:

1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.

4. Odwołanie  powinno  wskazywać  czynność  lub  zaniechanie  czynności  Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów,  określać  żądanie  oraz  wskazywać  okoliczności  faktyczne  i  prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie  wnosi  się  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  formie  pisemnej
lub  w  postaci  elektronicznej,  podpisane bezpiecznym  podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu  lub równoważnego
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środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
6. Odwołujący  przesyła  kopię  odwołania  Zamawiającemu  przed  upływem  terminu

do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać  się  z jego treścią  przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż  Zamawiający mógł zapoznać  się  z treścią
odwołania  przed  upływem  terminu  do  jego  wniesienia,  jeżeli  przesłanie  jego  kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.

7. Odwołanie  wnosi  się  w  terminie  5  dni  od  dnia  przesłania  informacji  o  czynności
Zamawiającego  stanowiącej  podstawę  jego  wniesienia  –  jeżeli  zostały  przesłane  przy
użyciu  środków  komunikacji  elektronicznej  albo  w  terminie  10  dni  –  jeżeli  zostały
przesłane w inny sposób (pisemnie).
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