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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
    dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

 „Dostawa oleju opałowego dla Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3  w Bytomiu” 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego  

Gmina Bytom – Zespół Szkół Specjalnych Nr 3 w Bytomiu 
ul. Konstytucji 20-22, 41-905 Bytom 
tel./fax (32) 387-59-37 
adres internetowy:  zss3bytom.com.pl 
e-mail: zss3bytom@gmail.com 
godziny pracy : 7.30- 15.30 
 
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/2017 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 
/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.U.UE L 119 z 04.05.2016, str.1 ) dalej „ RODO” 
zamawiający informuje że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  

Zespół Szkół Specjalnych Nr 3 w Bytomiu  
41-905 Bytom ul. Konstytucji 20-2 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony danych osobowych  
Inspektor IOD :  
e-mail : edu@um.bytom.pl 

3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit.cRODO w celu 
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ( a w 
przypadku dokonania wyboru złożonej oferty jako najkorzystniejszej i zawarciu umowy, także 
w celu związanym z realizacją zamówienia) 

4. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty , którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy 
z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, dalej „ Ustawa Pzp)  

5. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli 
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 
umowy.  

6. Obowiązek podania przez Panią/ Pana danych osobowych bezpośrednio Pani /Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp , związanych z 
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  

7. W odniesieniu do Pani / Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do artykułu 22 RODO 

8. Posiada Pani/ Pan :  
a) Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/ Pana dotyczących  
b) Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/ Pana danych osobowych * 
*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą w wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z 
ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników 



 

 

                          

c. Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków o których mowa art.18 ustawy 2 RODO** 
**prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w 
celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 
fizycznej  lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UNII EUROPEJSKIEJ lub 
Państwa Członkowskiego. 
d. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/ Pan że 
przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy RODO  
9. Nie przysługuje Pani/ Panu :  
a. w związku z art.17 ustawy 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych  
b. prawo przenoszenia danych osobowych których mowa w art. 20 RODO  
c. na podstawie art. 21  RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych , gdyż 
podstawa prawną przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO 

 
II. Tryb udzielenia zamówienia 

Przetarg nieograniczony na podstawie art.39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz.1843 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą pzp. 

 
III. Opis przedmiotu zamówienia   

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa (w tym transport + rozładunek) oleju opałowego 
lekkiego do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 w Bytomiu, w ilości do  

101000tys. litrów (słownie: sto jeden  tysięcy ) lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej  
na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.  
Gwarantowana ilość 85000 litrów. Minimalna jednorazowa dostawa – 7 000 l. Pojemność zbiorników na 
olej, którymi dysponuje odbiorca,  wynosi 24,500 litrów czyli 8 zbiorników po 2500 litrów każdy – 
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3 w Bytomiu oraz hala widowiskowo – sportowa 3 zbiorniki po 1500 litrów  

 
 

2. Rodzaj oleju: lekki olej opałowy lekki zgodnie z polską normą PN-C 96024:2011, spełniający  
co najmniej następujące wymagania: 

a. gęstość w temperaturze 15 C, max.                                0,860g/m3 
b. wartość opałowa, min.                                 42,6 MJ/kg 

c. temperatura zapłonu, min.                           56 C 

d. lepkość kinematyczna w temperaturze 20 C, max.      6,00mm2/s 
e. skład frakcyjny: 

      - do 250 C destyluje, max.                             65% (V/V) 

      - do 350 C destyluje, min.                              85% (V/V) 

f. temperatura płynięcia, max.                          -20 C 
g. pozostałość po koksowaniu z 10% pozostałości destylacyjnej, max.  0,3% (m/m) 
h. zawartość siarki, max.                                0,1% (m/m) 
i. zawartość wody, max.                                  200 mg/kg 
j. zawartość zanieczyszczeń stałych, max.       24 mg/kg 
k. pozostałość po spopieleniu, max                   0,01% (m/m) 

     Do każdej dostawy wymagane jest świadectwo jakości, doręczane wraz z dokumentami WZ. 
 
3. Dostawa winna odbywać się samochodami przeznaczonymi do przewozu oleju opałowego lekkiego 

(posiadającymi wymagane badania i atesty) o pojemności max. 24500 l, wyposażonymi w: pompę 
 i licznik (legalizowany). Wykonawca winien dysponować zestawem wymiennych końcówek  
do tankowania.  Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę prac  
w zakresie objętym wymaganą koncesją na obrót paliwami ciekłymi. 

4. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia                       
12 miesięcznej gwarancji , liczonych od dnia odbioru przedmiotu dostawy. 

5. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia określono we wzorze Umowy, stanowiącej załącznik nr 5   do 
niniejszej SIWZ.  



 

 

                          

6. Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV):  
  09135100-5 olej opałowy 

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt.7 ustawy pzp. 

        
IV. Termin wykonania zamówienia:  

Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy, przy czym nie wcześniej niż od dnia  
2 stycznia 2021 r., do dnia 31 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania kwoty  przeznaczonej na sfinansowanie 
przedmiotu zamówienia. 
 

V. Warunki udziału w postępowaniu  
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają 

warunki udziału w postępowaniu. 
2. Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania jeżeli zajdą okoliczności określone w art. 24 ust.1 pkt 12-

23 ustawy PZP. 
3. Ponadto wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art.24 ust.5 pkt.1 ustawy pzp, tj. w 

stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie  
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego 
majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – 
Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844)  
lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe  
(Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);  

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w 
postępowaniu: 
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów  
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada  koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną na 
podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 755 z 
późn.zm.).  
 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw wykluczenia 

1. Do oferty Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert: 
1.1.oświadczenie o braku podstaw wykluczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ,  
1.2.oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu w zakresie wskazanym                                      
w załączniku nr 3 do SIWZ. 
Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu. 

2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w pkt.1 ppkt.1.1., Wykonawca przedkłada 
również w odniesieniu do każdego z wykonawców – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie. 

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu, o którym mowa w pkt.1 ppkt. 
1.2.,Wykonawca przedkłada również w odniesieniu do każdego z wykonawców – w przypadku wspólnego 
ubiegania się o zamówienie. 

4. 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: 
4.1. w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu: 
a. koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego  
z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej,  
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
4.2. w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postepowaniu: 



 

 

                          

a. 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. 

5. Wykonawca zobowiązany jest bez wezwania Zamawiającego przedłożyć w terminie 3 dni od dnia   
zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust.3 
ustawy pzp oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz  
z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą  
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu. 

    W przypadku, gdy do przetargu przystępują Wykonawcy działający wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) 
oświadczenie, o którym mowa powyżej przedkłada  każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum 
(każdy ze wspólników spółki cywilnej). 

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 
7. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie maja przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 

 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich można żądać zamawiający od wykonawcy  
w postepowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz.1126). 

 
 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania  
się  z wykonawcami  

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje, Zamawiający i Wykonawcy  
przekazują pisemnie, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca, 
faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem formy pisemnej dla oświadczeń 
i dokumentów uzupełnianych na wezwanie Zamawiającego. 

 Wykonawcy przekazują korespondencję na adres: 
                                Zespół Szkół Specjalnych nr 3  
                                41-905 Bytom, ul. Konstytucji 20-22 
                                Sekretariat (pokój7 ) 
         faksem pod numer 32 387-59-37 lub elektronicznie na adres: zss3bytom@gmail.com  
         (w temacie wiadomości należy podać tytuł postępowania). 
2. 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. 
3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji. Zamawiający 

udzieli wyjaśnień zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest : 

Iwona Wieczorek 
Faks: 32 387-59-37 lub e-mail: zss3bytom@gmail.com 

 
VIII. Wymagania dotyczące wadium 

 
Zamawiający odstępuje od żądania wadium. 
 

IX. Termin związania ofertą 
Wykonawca składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz  
z upływem terminu składania ofert.  
 

X. Opis sposobu przygotowywania ofert 
1. Oferta winna składać się z: 

1.1. formularza oferty – załącznik nr 1 do SIWZ; 
1.2. oświadczeń, o których mowa w cz. VI pkt.1,2,3 SIWZ; 
oraz jeżeli dotyczy: 
1.3. pełnomocnictwa do działania w imieniu wykonawcy, jeżeli do reprezentowania wykonawcy 

wskazano inną osobę niż upoważnioną z mocy prawa – oryginał lub kopia poświadczana  
za zgodność z oryginałem przez notariusza; 

mailto:zss3bytom@gmail.com


 

 

                          

1.4. dokumentu potwierdzającego ustanowienie pełnomocnika zgodnie z art.23 ust.2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych w przypadku, gdy do przetargu przystępują wykonawcy działający wspólnie 
– oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza; 

1.5. informacji, 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, zgodnie   
z cz. XII pkt 10  SIWZ. 

2. Oferta winna być sporządzona: 
2.1. w języku polskim; 
2.2. trwałą i czytelną techniką; 
2.3. w formie zeszytu (trwale spięta) z ponumerowanymi stronami; 

3. Oferta, wszystkie oświadczenia i załączniki winny być podpisane i opieczętowane przez wykonawcę. 
Oznacza to, że muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie  
z formą reprezentacji wykonawcy określoną we właściwym rejestrze lub innym dokumencie  (np. 
pełnomocnictwo), który należy załączyć do oferty. 
Podpisy należy składać w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego. 

4. Przez poświadczone kopie dokumentów zamawiający rozumie dokumenty podpisane  
i opieczętowane przez wykonawcę oraz opatrzone klauzulą: „za zgodność z oryginałem” na każdej stronie 
przedkładanego dokumentu z zastrzeżeniem notarialnego poświadczenia pełnomocnictw. 

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 
podwykonawców i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca,  kopie 
dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy, podwykonawcy lub innych podmiotów winny być 
poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, podwykonawcę  lub te podmioty. 

6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez wykonawcę lub przez 
osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. 

 
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 
1. Oferta winna być złożona w jednej zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób: 

Nazwa wykonawcy .........................                                                              Zespół Szkół Specjalnych nr 3                                                                                          
Adres ...............................................                                                             41-905 Bytom, ul. Konstytucji 20-22                            
tel./ fax, e-mail ...................................                                                          Sekretariat (pokój 7 ) 
                                                                                                       

OFERTA 
dot. przetargu nieograniczonego pn.  

„Dostawa oleju opałowego dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 w Bytomiu 
                      

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM: 15 grudnia 2020 r. do godz. 8.;30 
 

 

2. Tak opisaną i zabezpieczoną przed rozklejeniem ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem 
operatora pocztowego lub posłańca w siedzibie zamawiającego -  Zespół Szkół Specjalnych nr 3,                               
41-905 Bytom, ul. Konstytucji 20-22 , sekretariat pokój 7  do dnia   15 grudnia 2020 r.  do godz.8;00 

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewpłynięcie oferty w terminie lub niezgodnie  
z ww. opisem. 

4. Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca może dokonywać w złożonej ofercie zmiany, 
poprawki lub uzupełnienia,  jednakże pod warunkiem, że pisemnie powiadomi o tym fakcie 
Zamawiającego. Powiadomienie, o którym mowa powyżej, winno być złożone na zasadach  
i w sposób, w jaki składana jest oferta z odpowiednim dopiskiem: „ZMIANA”, „POPRAWKA”, 
„UZUPEŁNIENIE”. Ponadto przed upływem terminu składania ofert, wykonawcy przysługuje prawo 
wycofania złożonej oferty.  

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 grudnia 2020 r. o godz.8 ;30 w Zespole Szkół Specjalnych nr 3 w Bytomiu 
, pokój nr 7 

6. Otwarcia i oceny ofert dokona komisja przetargowa. Otwarcie ofert jest jawne. 
7. Podczas otwarcia ofert podana zostanie: kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, nazwa (firma) oraz adres wykonawcy a także  informacje dotyczące: ceny, terminu wykonania 



 

 

                          

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, a także składników kształtujących cenę zawartych  
w ofercie. 

8. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: 
8.1. Kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
8.2. Firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
8.3. Ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach,  

a także składniki kształtujące cenę. 

 
XII. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Jako podstawę do obliczenia ceny dostawy za 1 000 litrów oleju opałowego przyjmuje się cenę 
(wartość) netto 1 000 litrów oleju opałowego lekkiego wyrażoną w złotych polskich umieszczoną   
w oficjalnym cenniku hurtowym paliw obowiązującym na dzień 9 grudnia 2020r., opublikowanym    
na oficjalnej stronie internetowej producenta oferowanego oleju opałowego powiększoną o stałą 
marżę lub pomniejszoną o stały upust Wykonawcy za 1 000 litrów wyrażony w złotych polskich wraz  
z podatkiem VAT. 

2. Ceną ofertową brutto będzie cena za 1 000 litrów oleju obliczona jak w pkt 1 i pomnożona przez 
maksymalną ilość zamówienia  – jak w formularzu oferty. 

3. Marża/upust podane w ofercie pozostają bez zmian przez cały okres obowiązywania umowy  
i muszą zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym: koszty dostawy, 
wyładunku, koszty ubezpieczenia do miejsca dostawy oraz wszystkie inne koszty wynikające  
z realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z SIWZ i umową. 

4. Zaoferowana cena, marża/upust winny być wyrażone w złotych polskich oraz podane  
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

5. Rozliczenia z tytułu zrealizowanych dostaw prowadzone będą w złotych polskich. 
6. Odbiorcy kupują konkretne ilości oleju w temperaturze rzeczywistej, zgodnie ze wskazaniem 

zalegalizowanego układu pomiarowego w samochodzie dostawczym za cenę ustaloną zgodnie z SIWZ i 
umową, bez żadnych dodatkowych przeliczeń. Wykonawca w zaproponowanej marży, ewentualnie 
upuście musi uwzględnić ewentualne różnice wynikające z dostaw paliwa 
odbieranego od producenta w temperaturze referencyjnej +15 st. C, a paliwem dostarczonym  
do odbiorców w temperaturze rzeczywistej. 

7. W przypadku zmiany ceny oleju u producenta cena za dostawę oleju wzrasta lub maleje  
o wartość podwyżki lub obniżki podanej przez producenta. Zmiana ceny następuje  
na podstawie informacji o cenach paliwa obowiązujących w dniu dostawy. 

8. Cena jaką zaoferuje Wykonawca winna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją  
nin. zamówienia.  

9. Zamawiający przyjął 23% stawkę podatku VAT. 
10. Jeżeli złożono 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.  
W związku z powyższym, Wykonawca wypełniając formularz oferty wskazuje cenę za wykonanie 
przedmiotu zamówienia, którą Zamawiający będzie zobowiązany zapłacić Wykonawcy oraz przedkłada 
informację wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

11. Umowa zostanie zawarta do kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację 
zamówienia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                          

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

 

1.Kryteria oceny ofert przedstawiają się następująco: 

Lp. Nazwa kryterium Waga (znaczenie) kryterium 

1 Cena (brutto) 60 % 

2 Termin dostawy 40 % 

Razem: 100% 

 

2.Oferta może zdobyć maksymalnie 100 pkt. Ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób: 
 

2.1. punkty za kryterium CENA zostaną obliczone wg następującego wzoru: 
 
 
                                                                                            najniższa oferowana cena brutto (w zł) 
        ilość pkt przyznana danej ofercie =  ----------------------------------------------------  x 60 

            badanej cena brutto (w zł)   
 

Maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać w tym kryterium wynosi 60 pkt. 
 
2.2. punkty za kryterium TERMIN DOSTAWY, który zostaje wyrażony w godzinach od dnia 

(godziny) zgłoszenia telefonicznego potwierdzonego faxem lub zgłoszenia wysłanego faxem 
(min. 24 godzin – max. do 72 godzin dla dostawy), będą przyznawane w następujący sposób: 

   
24 godzin od momentu (godziny) zgłoszenia – 40 pkt 

  powyżej 24 godzin do 48 godzin od momentu (godziny) zgłoszenia – 20 pkt  

            powyżej 48 godzin do 72 godzin od momentu (godziny) zgłoszenia – 10 pkt 

Maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać w tym kryterium wynosi 40 pkt. 
W przypadku zaoferowania okresu krótszego niż 24 godziny przyznane zostanie 40 pkt,  
a do umowy zostanie wpisany okres zgodny z podanym w ofercie, natomiast w przypadku 
zaoferowania okresu dłuższego niż 72 godziny oferta zostanie odrzucona. 
  

3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej. 
4. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyniku do dwóch miejsc po przecinku. 
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spośród ofert niepodlegających odrzuceniu otrzyma 

najwyższą ilością punktów.  
6. W przypadku wystąpienia omyłek w złożonej ofercie (formularzu oferty), Zamawiający poprawi omyłki na 

podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przyjmując za prawidłowe: cenę hurtową 
netto producenta za 1000 l (poz. nr 1 tabeli oferty), marżę lub upust i stawkę podatku VAT i poprawi cenę 
ofertową brutto (poz. nr 8 tabeli oferty). 

 

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

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia w terminie określonym w art. 
94 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie podać dane 
niezbędne do zawarcia umowy, o ile nie zostały zawarte w treści oferty. 

3. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy. 



 

 

                          

4. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 

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. 

Istotne dla stron postanowienia zawierają postanowienia umowne, które stanowią załączniki nr 5  do SIWZ. 
 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 
1. Wykonawcom oraz innym podmiotom, o których mowa w art. 179 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale VI ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przekazać kopię odwołania lub informację określoną w art. 181 ustawy 
Prawo zamówień publicznych w terminach wymaganych do ich wnoszenia poprzez złożenie w formie 
pisemnej do siedziby Zamawiającego, tj. Zespół Szkół Specjalnych nr 3 ul. Konstytucji 20-22  w Bytomiu, 
sekretariat – pokój 7, przesłanie w formie faksu pod nr 32 387 59 37 lub elektronicznie na 
adres:zss3bytom.pl  podając w temacie wiadomości tytuł zamówienia. 

 

XVIII. Zapisy dotyczące podwykonawców 
Zamawiający na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2PZP zastrzega obowiązek osobistego wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę prac w zakresie objętym wymaganą koncesją na obrót paliwami ciekłymi. 

 

XIX. Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.  
2. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może zastrzec  

w ofercie tajność informacji w niej zawartych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.  
W takim przypadku winien wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
zgodnie z art. 11 ust. 4  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji.  

                   W tym celu Wykonawca winien w szczególności: 
a) wskazać zastrzeżone dokumenty lub ich części, 
b) wyjaśnić podstawy wyłączenia jawności w stosunku do każdego z nich, 
c) wyjaśnić, czy informacje w nich zawarte nie były poznawalne dla osób trzecich, 
d) wskazać potrzeby uznania danego dokumentu lub jego części za tajemnicę               

przedsiębiorstwa, 
e) wykazać, że zastrzeżone informacje mają dla Wykonawcy znaczenie z uwagi  

na  mechanizmy konkurencji, a ich ujawnienie narażałoby interesy wykonawcy  
na szkodę. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

3. Zamawiający: 
3.1.  nie przewiduje zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
3.2.nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 
3.3  nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 
3.4 nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
3.5. nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 

4 Wszystkie ustalenia dot. dat (godzin) stosowane dla potrzeb niniejszego postępowania przyjmuje  
się zgodnie z czasem lokalnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

5 Przy realizacji zamówienia strony zobowiązane są do porozumiewania się (składania dokumentów)  
w języku polskim, koszt ewentualnych tłumaczeń jest elementem realizacji zamówienia. 

6 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579). 



 

 

                          

 
Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Zał. nr 1 – formularz oferty  
Zał. nr 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
Zał. nr 3 – oświadczenie o spełnieniu warunków 
Zał. nr 4 – oświadczenie /informacja dot. grupy kapitałowej 
Zał. nr 5 – istotne postanowienia umowne 

 
Członkowie komisji powołani Aktem powołania komisji z dnia  24.11.2020 r..:  
 
 
1) Iwona Wieczorek     …………………………….. 

 
 

2) Katarzyna Biszczuk                                 …………………………….. 
 
 

3) Marcelina Płuciennik      ..………………………….. 
 
 

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



 

 

                          

Załącznik nr 1 do SIWZ 

………………………………….                                                                                                                      
 (pieczątka wykonawcy)      

 
O F E R T A 

dotycząca postępowania przetargowego pn.  
„Dostawa oleju opałowego dla Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3  w Bytomiu”  

 
złożona przez: 
Nazwa: ................................................................................................................................................. 
 
Adres: ................................................................................................................................................... 
 
Telefon: ................................ Faks: .................................. E-mail: ....................................................... 
 
1. Oferujemy  wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

 
 

l.p   

1. Cena hurtowa netto producenta za 1 000 litrów 
oleju na dzień 9  grudnia 2020r. publikowana na 
stronie internetowej .................................. 
należy wpisać adres strony 

 

2. Marża wykonawcy doliczana do ceny hurtowej 
netto producenta, za dostawę  
1 000 litrów oleju (zł) 

 
........zł 

3. Upust wykonawcy odliczony od ceny hurtowej 
netto producenta, za dostawę  
1 000 litrów oleju (zł) 

 
........zł 

4. Stawka podatku VAT (%)  

5. Cena brutto 1000 litrów oleju (zł)  
po zastosowaniu marży/upustu 

 
........zł  

6. Maksymalna ilość zamówienia  (w tys. l.)  
101 000 

7. Cena ofertowa brutto * 
(wartość podana w wierszu 5 
 x wartość podana w wierszu 6) 

 
........zł 

8. słownie cena ofertowa brutto  
 
 

 

9. Termin dostawy  .......... godzin od momentu (godziny) zgłoszenia 

 
Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy, przy czym nie wcześniej niż od dnia 2 stycznia 2021., do dnia  
31 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia.  
 
Zapoznałem się z postanowieniami umownymi i akceptuję ich treść, w tym warunki płatności z 30 – dniowym 
terminem płatności wynagrodzenia 
 
Udzielam Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia 12 miesięcznej gwarancji i rękojmi, liczonych  
od dnia odbioru dostawy przedmiotu zamówienia. 
Ofertę składam/y na …......….. kolejno ponumerowanych stronach.  
Ofertę sporządzono w dniu ........................           
          

................................................................. 
(pieczęć i podpisy wykonawcy lub osoby/osób  

       upoważnionych do reprezentowania wykonawcy) 



 

 

                          

 

 

Do oferty załączam odpowiednio: 

Nazwa dokumentu Wskazać nr strony 

Oświadczenie o braku podstaw do 
wykluczenia 

Wykonawcy  

każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie 

 

Oświadczenie o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu 

Wykonawcy  

każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie 

 

Pełnomocnictwo do działania w imieniu wykonawcy, jeżeli do reprezentowania wykonawcy 
wskazano inną osobę niż upoważnioną z mocy prawa  

 

Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych  

 

 

INFORMACJE DODATKOWE 1 
dane niezbędne do zawarcia umowy w przypadku dokonania wyboru niniejszej oferty: 

 

1. 

 
Osoba/y zawierająca/e 

umowę w imieniu 
wykonawcy 

 

 

 

 

2. 

Konto Wykonawcy na 
które płatne będzie 
wynagrodzenie za 

wykonanie zamówienie 

 

 

 

.............................................................................. 

(pieczęć i podpisy Wykonawcy lub osoby/osób  
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 w przypadku nieuzupełnienia powyższej tabeli zamawiający zwróci się do wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana,  

o podanie powyższych danych przed zawarciem umowy 



 

 

                          

Załącznik nr 2  do SIWZ 
 

Nazwa/Firma Wykonawcy: ................................................................................................................  
Adres Wykonawcy: ............................................................................................................................ 
NIP: .................................................................................................................................................... 
KRS/CEiDG: ....................................................................................................................................... 

(wpisać odpowiednio) 

 
reprezentowany przez: ....................................................................................................... 
                                                                     (imię, nazwisko)  

stanowisko/podstawa do reprezentacji: ........................................................................... 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
dot. PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa oleju opałowego dla 
Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3   w Bytomiu”  prowadzonego przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 3  w 
Bytomiu, oświadczam co następuje: 

 
1. OŚWIADCZENIE dot. WYKONAWCY 
    1) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1     
         pkt 12-22 ustawy pzp.* 
   2)Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5     
       pkt . 1 ustawy pzp  .* 
 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.          ......................................………………………………………… 
                                                                             (podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej                          
                                                                                      do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

* jeżeli w stosunku do Wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1   pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 
ust. 5 ustawy Pzp należy złożyć oświadczenie wskazujące podstawę wykluczenia wraz z opisem podjętych środków naprawczych (zgodnie 
z art.24 ust.8 ustawy pzp)  

 

2.OŚWIADCZENIE dot. PODANYCH INFORMACJI 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
                                                               ......................................………………………………………… 

                                                                                                        (podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej                          
                                                                                                                  do reprezentowania Wykonawcy) 

 

                                                                                     
 
 
 
 
 
 



 

 

                          

 Załącznik nr 3  do SIWZ 
 
Nazwa/Firma Wykonawcy: ................................................................................................................  
Adres Wykonawcy: ............................................................................................................................ 
NIP: .................................................................................................................................................... 
KRS/CEiDG: ....................................................................................................................................... 

(wpisać odpowiednio) 

 
reprezentowany przez: ....................................................................................................... 
                                                                     (imię, nazwisko)  

stanowisko/podstawa do reprezentacji: ........................................................................... 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
dot. SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  

 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa oleju opałowego dla 

Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3  w Bytomiu”, prowadzonego przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 3   w Bytomiu 
oświadczam, co następuje: 

 
1. INFORMACJA dot. WYKONAWCY 
 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w cz. V pkt 4 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
                                                               ......................................………………………………………… 

                                                                                                        (podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej                          
                                                                                                                  do reprezentowania Wykonawcy) 

 
 
 

 

 

 
3. OŚWIADCZENIE dot. PODANYCH INFORMACJI 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
 
 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
                                                               ......................................………………………………………… 

                                                                                                        (podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej                          
                                                                                                                  do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 



 

 

                          

Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

Nazwa/Firma Wykonawcy: ................................................................................................................  
Adres Wykonawcy: ............................................................................................................................ 
NIP: .................................................................................................................................................... 
KRS/CEiDG: ....................................................................................................................................... 

(wpisać odpowiednio) 

 
reprezentowany przez: ....................................................................................................... 
                                                                     (imię, nazwisko)  

stanowisko/podstawa do reprezentacji: ........................................................................... 

 
 

OŚWIADCZENIE 
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEG GRUPY KAPITAŁOWEJ 

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy  Prawo zamówień publicznych 

 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Dostawa oleju opałowego dla Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3   w Bytomiu”  , prowadzonego przez 
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3  w Bytomiu, po zapoznaniu się, z zamieszczoną na stronie internetowej, 
informacją z otwarcia ofert zawierającą firmy oraz adresy wykonawców którzy złożyli oferty w niniejszym 
postępowaniu oświadczam, że: 
 

z żadnym z wymienionych w niej wykonawców nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz.184  z 
późn.zm), * 
 
 

 ................................................................ 
 (pieczęć i podpisy wykonawcy lub osoby/osób  

upoważnionych do reprezentowania wykonawcy) 
 

 

z Wykonawcą : 
1) ............................................... z siedzibą w ...................................  
2) ............................................... z siedzibą w .................................. 
(...) 
przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r .  o ochronie 
konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz.184 z późn.zm) * 
 
W załączeniu przedstawiam / nie przedstawiam dowody potwierdzające, że powiązania   z ww.                      
Wykonawcą / Wykonawcami  nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. * 
 

 

................................................................ 
      (pieczęć i podpisy wykonawcy lub osoby/osób  
     upoważnionych do reprezentowania wykonawcy) 

 

 

* odpowiednio wypełnić/przekreślić/podpisać  
 

 


