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I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego 

 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 

Dziekanowice 32 

62-261 Lednogóra 

www.lednicamuzeum.pl 

Godziny urzędowania: 7.00-15.00 

tel.: 61 427 50 10 

faks: 61 427 50 20 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej 

dalej ustawą, o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 r. Nr 113 

poz. 759 z póź. zm.) 

2) Rozporządzenie 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) 

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego 

kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości 

zamówień publicznych (Dz. U. Nr 224 poz. 1796) 

 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

- sukcesywną dostawę oleju opałowego odpowiadającego wymaganiom jakościowym   

CPV- 09.13.50.00 – Olej opałowy

- szacowane zapotrzebowanie na olej opałowego w okresie objętym zamówieniem 

wynosi do 30 000 litrów, 

 miejsce wykonania zamówienia: wydanie oleju opałowego stanowiącego przedmiot 

zamówienia nastąpi do zbiorników kotłowni w; 

 Rezerwacie Archeologicznym, Gród w Grzybowie,  

            adres;  Grzybowo 10A,  62-300 Września 

 oraz Oddział MPP na Lednicy, Gród Piastowski w Gieczu. 

            Adres; Giecz- Grodziszczko 2,   63-012  Dominowo. 

 

2. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy związane z przedmiotem zamówienia  

1) wykonawca  obowiązany jest dostarczyć paliwo o jakości i parametrach 

(składzie) zgodnych z przepisami prawa, w szczególności odpowiadających 

polskiej normie, 
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2) na wniosek Zamawiającego, do każdej dostawy paliwa, stanowiącego 

przedmiot zamówienia, Wykonawca dostarczy dokument dotyczący jakości 

danej partii paliwa, w szczególności świadectwo jakości w oryginale lub 

potwierdzonej kopii, numer rejestracyjny cysterny dostarczającej paliwo, 

nazwisko kierowcy dokonującego załadunku cysterny, 

3) Odbiór dostarczonego przez Wykonawcę, do zbiorników oleju w kotłowniach 

oleju opałowego zostanie każdorazowo potwierdzony dokumentem WZ   

podpisanym przez osoby uprawnione przez Zamawiającego.  

3. Sposób realizacji dostaw: 

1) Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia dostaw, celem ciągłego 

zaspokojenia potrzeb Zamawiającego na paliwo stanowiące przedmiot 

zamówienia, po każdorazowym złożeniu telefonicznego zamówienia 

Zamawiającego potwierdzonego faksem w terminie 2 dni od telefonicznego 

złożenia zamówienia.  Zamawiający decyduje o terminie i ilości dostarczonego 

oleju opałowego do zbiorników oleju w kotłowniach przez okres 

obowiązywania zawartej umowy. 

2) Zamawiający wymaga realizacji dostaw przez Wykonawcę autocysterną 

Wykonawca będzie realizował dostawy oleju opałowego autocysterną 

spełniającą wszelkie wymagania obowiązującego prawa. 

3) Dostawy oleju mogą się odbywać tylko i wyłącznie w godz. 7:00-15:00 w dni 

robocze. 

4) Załadunek zbiorników paliwa oleju w kotłowniach nastąpi każdorazowo w 

obecności uprawnionego pracownika Zamawiającego.  

4. Zamawiający nie udziela zaliczek na wykonanie zamówienia oraz nie wnosi  

przedpłat. Rozliczenie następuje po wystawieniu faktury VAT. 

5. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktur VAT będzie dostarczony i wlany 

do zbiorników oleju Zamawiającego olej opałowy (czyli fakturowanie nastąpi za olej 

opałowy zatankowany do zbiorników oleju opałowego Zamawiającego). 

6. Zmiana cen jednostkowych oleju opałowego może nastąpić tylko w przypadku zmiany 

przepisów prawnych regulujących obrót paliwami płynnymi, w tym rozporządzeniem 

MF w sprawie podatku akcyzowego. W przypadku podwyżki cen tych artykułów na 

rynku krajowym jak i w przypadku ich obniżki, Wykonawca ma obowiązek podnieść 

lub obniżyć cenę. Podstawą do zmiany cen będą nowe ceny przedstawione przez 

Wykonawcę opracowane na podstawie cen ogłoszonych przez producenta  (zmiana 

może dotyczyć jedynie cen jednostkowych). Wykonawca  jest zobowiązany 

informować Zamawiającego  o zmianie cen, wysokość zastosowanej marży jest stała 

przez cały czas obowiązywania umowy. 

7. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: 

1) Wykonawca  nie może powierzyć powyższych zadań osobom lub 

podmiotom trzecim,  

2) Wykonawcę  obowiązuje należyta staranność w wykonaniu 

przedmiotu umowy. 

 

IV. Termin wykonania zamówienia 

 

Termin wykonania zamówienia – do 31 grudnia 2012 r. 

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

tych warunków 
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1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione 

warunki udziału w postępowaniu, a także przedłożyć wymagane dokumenty, 

potwierdzające spełnianie tych warunków: 

1)  posiadać uprawnienia  do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

Wykonawca zobowiązany jest posiadać prawo do prowadzenia działalności 

gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym tj. koncesja na obrót 

paliwami ciekłymi, o której mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 

energetycznie (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) 

2) posiadać wiedzę i doświadczenie – Zamawiający nie stawia warunku, 

3) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia – Zamawiający nie stawia warunku, 

4)  znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie stawia 

warunku. 

2.  Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne: 

Z ubiegania się o zamówienie publiczne wyklucza się wykonawców, którzy podlegają 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych. 

Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg 

formuły „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach 

wymaganych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z treści 

załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki wykonawca 

spełnia. 

3. Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy 

w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub 

dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub, którzy nie złożyli 

pełnomocnictw albo, którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia 

i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub, którzy złożyli 

wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich 

złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania.  

    Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać 

i wskazać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie 

przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż na 

dzień składania ofert. 

 

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

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

 

1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa  

w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z póź. zm.), wykonawca składa następujące 

dokumenty: 
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1)  koncesje, zezwolenia lub licencje - dokument stwierdzający prawo do prowadzenia 

działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym tj. koncesja na 

obrót paliwami ciekłymi, o której mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 

energetycznie (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), 

2)  oświadczenie – załącznik 2. 

 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia wykonawcy, Zamawiający wymaga przedstawienia poniższych 

dokumentów: 

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3;  

2) aktualny odpis 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, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2, 

3) aktualne zaświadczenie 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; 

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub kasy 

rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega  

z opłacaniem składek na ubezpieczenie 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, 

3.  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej  zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 w pkt 2  - 4  

składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,  

potwierdzające odpowiednio, że:  

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej  

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert  

2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu  -  

dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert.  

4.   Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się  dokumentów, o których mowa powyżej w ust. 3, 

zastępuje się  je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 

lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

5. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów spowoduje wykluczenie 

oferenta z postępowania lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 

759 z późn. zm.). 

6. Wymienione powyżej dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo 

kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być poświadczone  

„za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę na każdej stronie, natomiast 
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pełnomocnictwo bezwzględnie winno być w formie oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kserokopii. 

 

VII.  Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

 

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie dokumenty, oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem 

lub drogą elektroniczną. Oferty jednak – pod rygorem nieważności – muszą zostać 

złożone tylko w formie   pisemnej. 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Pytania przekazane pocztą muszą być skierowane na adres: 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice 32, 62-261 Lednogóra – 

Budynek Administracyjny – sekretariat, drogą elektroniczną na adres e-mail: 

sekretariat@lednicamuzeum.pl. 

4. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami oraz 

do potwierdzania wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji 

jest: 

imię i nazwisko: Marek Staszewski 

stanowisko: kierownik Działu Administracyjnego  

tel.  061-427-50-35, 507-741-045. 

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 

2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 

treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 

wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (odpowiedziami) Zamawiający przekaże bez 

ujawniania źródła zapytania tym Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, oraz zamieści 

na stronie internetowej. 

7. Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców w celu 

wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 

8. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi 

na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania formy 

pisemnej. 

9.  W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę 

specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym 

przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza ją także na 

stronie internetowej. 

 

VIII. Wymagania dotyczące wadium 

 

Zamawiający nie wymaga wadium. 

 

IX. Termin związania ofertą 
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Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu 

terminu składania ofert. 

 

X. Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Przygotowanie oferty: 

1)  oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym, 

2)  koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę, 

3)  Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę, Oferta 

musi być złożona na całość zadania, co oznacza, że zamawiający nie dopuszcza do 

składania ofert częściowych i wariantowych, 

4)  oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do 

reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, 

wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa, 

5)  jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela 

wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne, 

6)  oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia  

i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji, 

7)  dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi 

przez zamawiającego wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie 

informacje oraz dane, 

8)  poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 

podpisującej ofertę, 

9)  wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 

możliwości dekompletacji zawartości oferty. 

 

2. Oferta wspólna: 

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązani  

są spełniać warunki określone w rozdziale VI ust. 1 i nie podlegać wykluczeniu na 

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

a) pełnomocnictwo rodzajowe udzielone jednemu z partnerów przez pozostałych 

Wykonawców do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu  

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (z podaniem numeru 

postępowania, przedmiotu zamówienia), a pełnomocnictwo/upoważnienie do 

pełnienia takiej funkcji – wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane 

przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów  

– winno być dołączone do oferty, 

b) wykaz Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 

c) oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika, 

d) ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań  

i płatności w imieniu każdego partnera, na rzecz każdego z partnerów  

oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu, 

e) oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione 

w rozdziale VI ust. 1 pkt. 1 i 2, ust. 2 dla każdego partnera z osobna. 

3. Na ofertę składają się następujące dokumenty: 

1) wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ 

2) oświadczenie art. 22 ust. 1 uPzp – załącznik nr 2 do SIWZ 

3) oświadczenie art. 24 ust. 1 i ust. 2 uPzp – załącznik nr 3 do SIWZ 

4) koncesje, zezwolenia lub licencje, 
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5) aktualny odpis 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, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 

1 pkt 2, 

6) aktualne zaświadczenie 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; 

7) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub kasy rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 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. 

8) parafowany projekt umowy. 

 

 

4. Opakowanie oferty: 

Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w siedzibie Zamawiającego Muzeum 

Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice 32, 62-261 Lednogóra – Budynek 

Administracyjny, pok. nr 107   

Opakowanie powinno być oznaczone w następujący sposób: 

Koperta zewnętrzna: 

 

OFERTA na wykonanie zamówienia pn. 

„Dostawa oleju opałowego” 

Nie otwierać przed 21 grudnia 2011 r.  godz. 10
15 

Koperta wewnętrzna: 

 Należy umieścić nazwę i adres oferenta. 

5. Zmiana lub wycofanie oferty – zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych wykonawca może, przed upływem terminu do składania 

ofert, zmienić lub wycofać ofertę.  

O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty przed ostatecznym terminem 

składania ofert należy pisemnie zawiadomić zamawiającego. Zmiany do oferty należy 

umieścić w oddzielnej kopercie z dopiskiem „ZMIANA OFERTY”. Na kopercie musi 

znajdować się nazwa wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci). 

 

XI.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
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1. Oferty należy składać w: 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 

Dziekanowice 32 

62-261 Lednogóra 

 – Budynek Administracyjny, pok. nr 107 

do dnia 21 grudnia 2011 r. do godz. 10
00 

2. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 

Dziekanowice 32 

62-261 Lednogóra 

– Budynek Administracyjny, pok. nr 9 

dnia 21 grudnia 2011 r.  godz. 10
15 

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert wykonawcy zostaną poinformowani o wysokości 

kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie 

ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu w/w informacji. Po otwarciu ofert 

zostaną przekazane następujące informacje odczytane indywidualnie dla każdego 

zadania: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana i cena brutto 

otwieranej oferty. 

 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny 

 

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 

należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji dostawy oleju opałowego, 

musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT. 

2. Dopuszcza się możliwość zmiany cen w przypadku jej wzrostu lub obniżki u producenta. 

Podstawą ewentualnej zmiany cen będzie oświadczenie producenta o zmianie ceny w 

stosunku do ceny z przetargu lub informacja o zmianie cen paliw ogłoszona na stronie 

internetowej producenta.  

3. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z 

przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. 

4. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi 

przepisami spowoduje odrzucenie oferty. 

 

XIII. Kryteria wyboru oferty 

 

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z ofert ważnych przy 

zastosowaniu kryterium: cena – 100%. 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów, 

obliczonych wg wzoru: 

C =(C min o / C bad o) x 100 pkt  

gdzie: 

Cmin o – najniższa cena brutto wśród ważnych ofert 1 litra oleju, 

Cbad o – cena brutto badanej oferty 1 litra oleju. 

 
 

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy  
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1. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi 

Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko , siedzibę 

albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej 

wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania  

i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w 

każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  

i prawne, 

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

4) terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

2. Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w 

sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo 10 dni jeżeli 

zostało to przesłane w inny sposób. 

3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminów, o którym mowa w pkt. 2, jeżeli:  

 1) w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę, 

 2) w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty ani nie wykluczono żadnego wykonawcy. 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie wymagane zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą 

przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych.   

6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje,  

o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy na stronie internetowej oraz w miejscu 

publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą nie wymaga się 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XVI. Wzór umowy (istotne postanowienia przyszłej umowy) 

 

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę 

najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 4 do 

SIWZ.  

 

XVII. Informacja o podwykonawcach 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości korzystania z podwykonawców. 

 

XVIII. Umowa ramowa 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
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XIX. Informacja o zamówieniach uzupełniających 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

XX. Informacja o ofertach częściowych i wariantowych 

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych i wariantowych. 

XXI. Informacja dotycząca walut obcych 

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 

XXII. Aukcja elektroniczna 

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 

XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawca, który ma interes w uzyskaniu zamówienia poniósł lub może ponieść szkodę w 

wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy, przepisów 

wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej 

przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp. 

Zgodnie z art. 180 ustawy wobec czynności Zamawiającego podjętych niezgodnie z ustawą 

w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania przez 

Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, Wykonawcy 

przysługuje odwołanie.  

W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;  

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  

3) odrzucenia oferty odwołującego.  

Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 

określony w art. 27 ust. 2 ustawy (faksem lub drogą elektroniczną) albo w terminie 10 dni – 

jeżeli zostały przesłane w inny sposób (pisemnie).  

Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od 

dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu Biuletynie zamówień publicznych lub 

zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się 

w terminie 5 dni od dnia,           w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 

staranności można było powziąć wiadomość            o okolicznościach stanowiących 

podstawę jego wniesienia. 

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu.  

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. Zastosowanie ma art. 27 ust. 2.  

Pozostałe informacje na ten temat znajdują się w dziale VI rozdziału 2 (art. 180 – 198) 

ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

XXIV. Warunki zamiany umowy 
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Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U 2010 Nr 113 poz. 759 z 

późn. zm.) Zamawiający przewiduje zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty w zakresie: 

1) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez 

zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), 

2) dopuszczalna jest zmiana świadczenia Wykonawcy na lepszej jakości przy 

zachowaniu tożsamości przedmiotu świadczenia, 

3) dopuszczalna jest zmiana numeru rachunku bankowego wykonawcy, podanego w   

umowie, w przypadku zmiany rachunku bankowego wykonawcy, na który 

następować ma zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszego 

zamówienia, 

4) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany 

obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień 

umowy do nowego stanu prawnego, 

5) wystąpiła konieczność zmiany personelu wykonawcy, zamawiającego oraz numerów 

kontaktowych wymienionych w umowie, 

6) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany 

powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od 

towarów i usług na przedmiot świadczenia, 

7) niedopuszczalne jest pod rygorem nieważności wprowadzanie takich zmian i 

postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich 

uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub 

zmiany te są korzystne dla zamawiającego. 

 

XXV. Postanowienia końcowe 

 

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia  

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

XXVI. Załączniki 

 

1. Formularz ofertowy 

2. Oświadczenie art. 22 ust. 1  

3. Oświadczenie art. 24  

4. Projekt umowy. 


