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SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH 

WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 
 
 

 
 

„Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w  
budynkach GOK, Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie 

oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie  w ilości około 
60 000l”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

 
1. Informacje o zamawiającym 

Zamawiającym jest: 
 
            Gmina Świerczów reprezentowana przez  Wójta Gminy 
  Świerczów   46-112 Świerczów ul. Brzeska 48 
  
 Godziny urzędowania 7¹° - 15¹°, od [poniedziałku do piątku ] 
   

2. Tryb udzielania zamówienia 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 
Postępowaniem prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004  

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz.177 ze zm.) 
Podstawa prawna udzielania zamówienia publicznego – art. 39 Prawo zamówień publicznych. 

 
3. Opis przedmiotu zamówienia 
 Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego     
            Gimnazjum i  Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości   
            około 60 000 l 
      Szczegółowy opis odbiorców na których należy wystawiać faktury: 

1. Przedszkole w Świerczowie 
ul. Szkolna 5, 46-112 Świerczów  - dostawa do 5 600 l 
NIP: 752-13-54-922 

2. Publiczne Gimnazjum w Świerczowie 
ul. Brzeska 28, 46-112 Świerczów  - dostawa do 21 000 l 
NIP: 752-135-49-45 

3. Szkoła Podstawowa w Dąbrowie 
Dąbrowa, ul. Parkowa 4   - dostawa do 13 700 l 
46-112 Świerczów 
NIP: 752-13-54-939 

4. Gminny Ośrodek Kultury w Świerczowie 
ul. Brzeska 17, 46-112 Świerczów  - dostawa do 9 000 l 
NIP: 752-142-92-64 

5. Gmina Świerczów 
ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów  - dostawa do 10 700 l 
NIP: 752-13-59-210 
 
UWAGA ! 
Dostarczona ilość paliwa fakturowana będzie w  litrach rzeczywistych. 

Podstawowe parametry oleju opałowego 
   - wartość opałowa  min. 42,6 MJ/kg 
   - gęstość max. 0,860 kg/l 
   - temperatura zapłonu powyżej 56° C 
   - zawartość siarki  max. 0,10% 
 

     Wspólny słownik zamówień CPV: 09.13.51.00-5  
4. Termin wykonania zamówienia 

Termin wykonania zamówienia – od momentu podpisania umowy do 31.12.2016r. 
 

5.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 
warunków 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy: 



1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

2) Posiadają  wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami 
zdolnymi do wykonywania zamówienia, 

3) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 

ust. 1  Prawa zamówień publicznych. 
       5)      Przedłoży listę  podmiotów należących do tej  samej grupy kapitałowej o której  mowa w   
                art.24 ust.2 pkt.5, albo informację o tym ,że nie należy do grupy kapitałowej 

 
       6)     Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać będzie na sprawdzeniu 
                prawidłowości złożonego oświadczenia o spełnieniu w/w warunków . 
               Ocena dokonywana będzie sposobem: spełnia/nie spełnia 

 
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jaki mają dostarczyć wykonawcy: 
Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 

1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy  z wykorzystaniem wzoru – 
załącznik nr 1, 

2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału z postępowaniu o zamówienie 
publiczne z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1  Prawa zamówień publicznych z 
wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2, 

3) Parafowany przez wykonawcę Formularz umowy z wykorzystaniem wzoru – 
załącznik nr 3, 

4) Lista  podmiotów należących do tej  samej grupy kapitałowej o której  mowa w 
art.24 ust.2 pkt.5, albo informację o tym ,że nie należy do grupy kapitałowej – 
załącznik nr 4 

5) Wydruk ceny netto obowiązującej w dniu 14.12.2015r. opublikowanej na stronie internetowej 
producenta i aktualny atest na dostarczany olej opałowy z nazwą rafinerii. 
 
7. Informacje o sposobie porozumienia się zamawiającego z wykonawcami 

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zaświadczenia, informacje oraz pytania kierowane do 
zamawiającego należy przekazać faksem i potwierdzić w formie pisemnej na adres 
zamawiającego podany w punkcie 1. 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faxu uważa się 
za złożone w terminie jeżeli ich treść dotarła do zamawiającego przed upływem terminu 
i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 

Zamawiający dopuszcza sposób porozumiewania się z wykonawcą drogą elektroniczną. 
Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia zgodnie z art.38 ustawy Prawo Zamówień publicznych. 
Treść wyjaśnienia zostanie jednocześnie przekazana wszystkim wykonawcom, którym dręczono 

specyfikację bez ujawniania źródła zapytania i umieszczona na stronie internetowej 
www.bip.swierczow.pl na stronie głównej. 

 
Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: 
   
  Witold Żurkowski  Tel: (077) 4196179 

 8.  Wymagania dotyczące  wadium 
      8.1 Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest  
               wniesienie wadium w wysokości : 2000 PLN (słownie: dwa tysiące PLN) 
     8.2 Wadium może być wnoszone w:  

                 1)  pieniądzu;  
                 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 

    kredytowej ,z tym że poręczenie jest zawsze poręczeniem pieniężnym 
                 3)  gwarancjach bankowych  
                 4)  gwarancjach ubezpieczeniowych; 
                 5)  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2     



                       ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju   
                       Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r.Nr 42, poz. 275 ) 

      8.3 Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert   
               spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania 
     8.4 Wykonawca sam wybiera formę wadium. 
     8.5 W przypadku formy pieniężnej wadium należy wpłacić  na konto  Urzędu  
               – Bank  Spółdzielczy w Namysłowie oddział Świerczów  
                  89889010240016117620030018 /depozyt/.  
               Wpłaty należy dokonać najpóźniej do dnia   17.12.2015r. do godz. 10.00 ( za  
               termin   wniesienia wadium uznaje się datę i godzinę wpływu na rachunek       
               zamawiającego). 
 
 9. Termin związania z ofertą 

9.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert. 
9.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w raz z upływem terminu składania ofert 
 

 10. Opis sposobu przygotowywania ofert: 
      10.1. Oferta jest ważna, gdy:  
          1) wpłynęła od wykonawcy, który jest uprawniony do występowania o zamówienia       
               publiczne-wykonawca nie został wykluczony na podstawie art. 24ust.1 ustawy  
               Prawo  zamówień publicznych. 
          2) zachowano prawidłową formę pisemną oferty -oferta została podpisana przez osobę      
              uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków    
              majątkowych oferenta,  
          3) oferta została złożona w terminie do składania ofert i ściśle odpowiada treści SIWZ 
     10.2. Ważna oferta składa się  z następujących dokumentów: 
              1) jak w pkt.6 niniejszej specyfikacji 
              2.) aktualny atest na dostarczany olej opałowy z nazwą rafinerii 
     10.3. Oferta będzie odrzucona, zgodnie  z art.89 w/w ustawy - Prawo zamówień publicznych 

 
 

 11.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
      11.1Oferty należy przesłać/składać w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie zaadresowanej do 

Urzędu Gminy Świerczów 46-112 ul. Brzeska 48 pok.nr.2 z napisem „Dostawa oleju 
opałowego” do dnia 17.12.2015r. do godz.10 oo w sekretariacie Urzędu Gminy w Świerczowie. 
11.2 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.  
11.3 Otwarcie złożonych kopert nastąpi w dniu 17.12.2015r. o godz.10oo w Urzędzie Gminy 

Świerczów pokój nr 3. 
11.4 Otwarcie ofert jest jawne. 
11.5 Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota jaką zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną 
nazwy oraz adresy wykonawców, informacje dotyczące ceny terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności. 

 
12. Opis sposobu obliczania ceny 

12.1 Cena oferty winna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia 
określonymi w SIWZ, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku 
VAT (  za 1 litr ) oraz zawierać wszystkie koszty i składniki związane z dostawą t.j  cenę 
producenta netto na dzień 14.12.2015r , stały narzut / upust ( niezmienny przez cały okres 
wykonywania umowy) wyrażony kwotowo i podatek VAT  wyrażony procentowo i 
kwotowo.   
12.2 Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. 

      12.3 Cena może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia w przypadku udokumentowanej            
              zmiany ceny oleju opałowego wprowadzonej przez producenta na dzień realizacji      
              dostawy. W takim przypadku cena dostawy zmieni się o różnicę między ceną producenta      
              obowiązującą w dniu dostawy , a ceną producenta obowiązującą w dniu 14.12.2015r.  



              opublikowaną na jego stronie internetowej. 
 
12.4 Cenę za wykonanie zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym” załącznik 

nr 1 do specyfikacji. 
12.5 Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 

Rozliczenia dokonywane będą w złotych polskich (PLN). 
* zgodnie z treścią art. 91 ust. 3a oraz w art. 93 ustawy jeżeli wykonawca złoży ofertę, której 
wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego - podatku VAT , 
zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do zaoferowanej ceny podatek VAT. 
Wykonawca z kolei w złożonej ofercie, informuje zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie 
prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. Wskazuje tym samym 
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadziło do 
powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego, oraz wskazuje ich wartość bez kwoty 
podatku. Obowiązek poinformowania o tym fakcie zamawiającego, ciąży na wykonawcach, 
którzy składają oferty. Wykonawcy składający oferty w postępowaniach wszczętych po 1 lipca 
2015 r. są zobowiązani do informowania zamawiających, czy wybór ich ofert będzie prowadził 
do powstania obowiązku podatkowego u zamawiających. 

 
 
 
 

 13. Opis kryteriów którymi zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z  
       podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 

13.1 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich 
znaczeniem: 

 
 

 
  KRYTERIUM      RANGA 
  
  - cena ofertowa        100 %  (1% = 1 pkt) 
 
13.2 Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium otrzyma 

maksymalną ilość punktów. 
13.3 Pozostałym wykonawcom spełniającym wymagania przypisana zostanie odpowiednio 

mniejsza liczba punktów. 
13.4 Ocena ofert w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie dokonana wg 

następujących zasad: 
 

Rn = Cmin / Cn x 100 
 

 gdzie: 
 
 Rn – ranga oferty, 
 Cmin – najniższa cena spośród oferty ważnych 
 Cn – cena oferty badanej 
 
13.5 Zamawiający do oceny punktowej przyjmie wartość brutto oferty. 
13.6 Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. 

 

 14. Informacja  o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu  
        zawarcia  umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
        Po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  
       powinny zostać dopełnione następujące czynności: 



a. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania wszystkich jego uczestników w 
dopuszczonej niniejszą SIWZ formie. W zawiadomieniu wysłanym do 
Wykonawcy, którego oferta została wybrana, Zamawiający określi termin i 
miejsce zawarcia umowy zgodnie z art.94 ustawy Prawo 

      Zamówień Publicznych(Dz.U.Nr.19,poz.177 z póź.zm). 
 
 
15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
        Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
 

16. 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 zamówie-  
       nia   publicznego na takich warunkach: 
       Postanowienia oraz zobowiązania przyjęte przez wykonawcę  poprzez złożenie oferty     
       odpowiadającej istotnym warunkom zamówienia a także wybór tak skonstruowanej    
       oferty przez zamawiającego stanowią integralną część umowy o zamówienie publiczne.  
       Treść umowy w załączeniu. 
 
 
 
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku   
     postępowania o   udzielenie zamówienia: 
      wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w  wyniku naruszenia przez        
      zamawiającego przepisów ustawy  Prawo Zamówień Publicznych przysługują środki  
      odwoławcze, uregulowane w dziale VI ustawy z   dnia 29 stycznia  2004r. Prawo 
       zamówień  publicznych (Dz.U.Nr 19, poz.177 z  późn.zm ).  
 
18. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert  częściowych: 
     nie dopuszcza się składania ofert częściowych 
 
 
19. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim  
       muszą   odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie: 
        nie dopuszcza się składania ofert wariantowych 
 
 
20. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń   
      z  zamawiającym. 
      zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 
 
21.  Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 
ust. 1 pkt 6 i 7 jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień 
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 20% wartości 
zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i zgodnego z 
przedmiotem zamówienia..   
 

ZATWIERDZAM 
                                       Wójt Gminy Świerczów 

 
 

         Andrzej Gosławski 
 

dnia 09.12.2015r. 


