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1.Informacje wprowadzające. 

Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenia: 

 Zamawiający – Kujawsko-Pomorski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego  

w Bydgoszczy, 

 Postępowanie - postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej 

Specyfikacji, 

 SIWZ - niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

 Ustawa - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1579 z późn. zm.), 

 Zamówienie - należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został 

opisany w SIWZ, 

 Wykonawca - podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę  

na wykonanie Zamówienia i  zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania 

Zamówienia. 

 

2. Nazwa i adres zamawiającego. 

Nazwa zamawiającego: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia     

Zawodowego w Bydgoszczy, 

Adres zamawiającego (w tym do korespondencji) : ul. Rajska 1, 85-485 Bydgoszcz,  

Telefon: (52) 327 73 46, 500 782 066 

Faks: (52) 340 26 26 

Adres strony internetowej: http://oodz.bydgoszcz.pl/ 

Adres poczty elektronicznej: oodz@onet.pl 

NIP: 967-066-56-28 

REGON: szkoła: 000179269 

Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 8:00 – 16:00
 

 

3. Tryb udzielenia zamówienia. 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

art.10 ust.1 w powiązaniu z art. 39-46 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych  

(tj. Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.). 

2. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach 

wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy. 
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4. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia są dostawy oleju opałowego lekkiego spełniającego wymagania 

Polskiej Normy PN-C-96024:2011 w ilości szacunkowej ≈ 70 000 litrów w sezonie 

grzewczym 2018/2019 (64 500 litrów zużycie rzeczywiste w 2017 roku), kod CPV  

09135100-5 – olej opałowy. 

Podana ilość zamawianego oleju jest szacunkowa, została przyjęta na podstawie 

dotychczasowego zapotrzebowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany 

wymienionej ilości oleju w zależności od potrzeb. Z tytułu niezrealizowania podanej przez 

Zamawiającego ilości oleju Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.  

 

4.1. Wymagania jakościowe:  

Olej opałowy lekki musi być zgodny z normą: PN-C-96024 „Przetwory naftowe. Oleje 

opałowe” w zakresie oleju opałowego lekkiego gatunku L-1. Dostarczony olej posiadał 

będzie właściwości:  

a) wartość opałowa min. 42,6 MJ/kg;  

b) gęstość w temp. 15˚C max. 860 kg/m3;  

c) temperatura zapłonu min. 56˚C ;  

d) lepkość kinematyczna w temp. 20˚C max. 6,00 mm2/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) pozostałość po spopieleniu max. 0,01% (m/m);  

i) zawartość siarki max. 0,1% (m/m);  

j) zawartość wody max. 200 mg/kg;  

k) zawartość zanieczyszczeń stałych max. 24 mg/kg;  

l) barwa czerwona.  

Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu aktualne 

świadectwo jakości na dostarczany olej opałowy lekki i aktualną legalizację przepływomierza 

potwierdzoną przez Urząd Miar.  

Załadunek, rozładunek oraz transport zostanie ujęty w cenie jednostkowej sprzedaży oleju. 

Dostawy będą realizowane po każdorazowym zgłoszeniu telefonicznym, mailowym, 

pisemnym lub faksem przez Zamawiającego, przeciętnie raz w miesiącu w okresie 

grzewczym , w okresie letnim w/g potrzeb.  
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Olej opałowy lekki należy dostarczyć w terminie do 2 dni od daty zgłoszenia zamówienia, 

liczonych od dnia otrzymania do godziny 16:00 zamówienia nadanego telefonicznie, mailowo 

lub faksem, przy założeniu że zamówienie zostało złożone w dniu roboczym 

w ilości określonej przez Zamawiającego. 

 

Wykonawca zrealizuje dostawy w godzinach pracy Zamawiającego, tj. w dni robocze  

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00.  

Dostawy będą dokonywane specjalistycznym pojazdem transportowym wyposażonym  

w legalizowany układ do pomiaru ilościowego oleju opałowego lekkiego oraz inne 

urządzenia niezbędne do bezproblemowego przepompowania oleju do zbiorników.  

Odbiór oleju odbywał się będzie przez osobę reprezentującą Zamawiającego – upoważnione 

osoby przez Zamawiającego, zgodnie z odczytem urządzeń pomiarowych posiadających 

aktualną legalizację, zainstalowanych na jednostkach dostawczych Wykonawcy. Ilość oleju 

określona na fakturze musi być zgodna ze wskazaniem licznika urządzenia napełniającego 

zamontowanego przy autocysternie.  

 

4.2. Dostawy oleju dokonywane będą partiami do następujących kotłowni olejowych: 

Kotłownia szkoły: 

Kujawko-Pomorski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy,  

ul. Rajska 1, 85-485 Bydgoszcz; 

Kotłownia internatu: 

Internat Kujawko-Pomorskiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego  

w Bydgoszczy, ul. Opławiec 160, 85-469 Bydgoszcz. 

 

4.3. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień: 09135100-5 - olej opałowy. 

 

4.4. Zamawiający wprowadza zastrzeżenia wskazujące na obowiązek osobistego wykonania 

przez Wykonawcę zamówienia – na podstawie art. 36 a. ust. 2. Ustawy Pzp. 

 

4.5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 

6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp. 

 

4.6. Zamawiający nie dopuszcza i nie wymaga składania ofert wariantowych. 

 

4.7. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. Zamawiający nie 

przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
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5. Termin wykonania zamówienia. 

Zamówienie należy zrealizować sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego w okresie od 

dnia podpisania umowy do dnia 21 czerwca 2019 r. 

 

6. Warunki udziału w postępowaniu. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art.22 ust.1 Pzp:  

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

 

6.1. Nie podlegają wykluczeniu. 

6.1.1. Przesłanki wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23:  

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:  

1) wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie 

został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał 

braku podstaw wykluczenia; 

2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

 a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 

250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U.  

z 2017 r. poz. 2204) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.  

o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 i 1600), 

 b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia  

6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, 

 c) skarbowe, 

 d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w pkt 13; 

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 
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wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne  

i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te 

informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 

zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia 

lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia,  

o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział  

w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie 

konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy 

z udziału w postępowaniu; 

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania 

się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. 

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 734 i 933); 

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania 

się o zamówienia publiczne; 

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy  

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 

1089 i 1132), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

6.1.2. Przesłanki wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5:  

1) 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 2017 r. poz. 1508)  
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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 2017 r. poz. 2344); 

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 

niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie 

wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do 

reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 z: 

a) zamawiającym, 

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 

c) członkami komisji przetargowej, 

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a 

– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny 

sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał  

w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 

koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło 

do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko 

prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie 

wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 

złotych; 

6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie,  

o którym mowa w pkt 5; 

7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 

wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów  

o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 

3000 złotych; 

8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, 



8 

chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

 

6.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu.  

Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:  

 

6.2.1 Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. 

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu, a także na podstawie dostarczonych na późniejsze wezwanie następujących 

dokumentów:  

a) aktualna koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

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

(Dz. U. z 2017r., poz.220 z późn. zm.) obowiązującą przez cały okres realizowania 

zamówienia.  

 

6.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

6.2.2.1.Sytuacja finansowa lub ekonomiczna.  

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na 

podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a także na 

podstawie dostarczonych na późniejsze wezwanie następujących dokumentów:  

a) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000,00 zł.  

 

6.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej.  

6.2.3.1.Zdolność techniczna lub zawodowa.  

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na 

podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a także na 

podstawie dostarczonych na późniejsze wezwanie następujących dokumentów:  

a) wykaz dostaw : W celu wykazania spełnienia powyższego warunku Wykonawca musi 

wykazać co najmniej dwie wykonane dostawy, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadające 
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swoim rodzajem i wartością dostaw stanowiących przedmiot zamówienia o łącznej wartości 

co najmniej 200 000,00 zł brutto każda wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem 

dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 

przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych 

lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;  

w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (zał. nr 4 do SIWZ). 

 

6.2.4. Oświadczenia i dokumenty składane w celu potwierdzenia braku podstaw do 

wykluczenia, określone w pkt.6.2.1. siwz oraz w załącznikach do siwz nr 2, 3 i 5. 

1) Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni  

z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne,  

z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt. 3  Pzp. 

2) Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 

5 Pzp. 

3) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia stosownie do 

postanowień art. 23 pkt.1-4 ustawy-Prawo zamówień publicznych.  

4) W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający wzywa Oferenta, który nie 

złożył oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 7  lub zawierały one błędy, 

do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta 

podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oświadczenia 

i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty wymagań określonych przez 

Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

Powyższe jest zgodne z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5) Zamawiający może także, w wyznaczonym przez siebie terminie wezwać do złożenia 

wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 7 SIWZ. 
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7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

Zamawiający informuje, że skorzysta z procedury zawartej w art. 24 aa. ust. 1 i 2 ustawy Pzp: 

1) Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, 

którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu. 

2)  Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust. 1, uchyla się od zawarcia umowy lub nie 

wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający 

może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału 

w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród 

pozostałych ofert. 

 

7.1. Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że 

nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:  

Wraz z ofertą (formularzem ofertowym – zał. nr 1 do SIWZ Wykonawca winien złożyć:  

a) Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu – zał. nr 2 do SIWZ; 

b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 3 do SIWZ; 

c) pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie - jeżeli 

dotyczy; 

d) klauzulę informacyjną RODO – zał. nr 7 do SIWZ; 

e) oświadczenie dot. RODO – zał. nr 8 do SIWZ. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie,  

o którym mowa w pkt 7.1.a)  i b) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawcy, 

którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu  

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

Zgodnie z art. 25 a Ustawy do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania 

ofert oświadczenia wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 

oraz braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego  

(wg załącznika nr 2 i 3 do SIWZ).  
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Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

 

W postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadami określonymi w art. 24aa ma 

zastosowanie art. 26 ustawy Pzp. 

 

7.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na 

wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 

Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej na późniejsze wezwanie  

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego złoży następujące dokumenty:  

 

7.2.1. Na podstawie § 5 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): 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 

14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie 

określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz  

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego 

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem  

w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,  

w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 
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4) 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) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub 

decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności 

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia  

w sprawie spłat tych należności; 

6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za 

wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez 

zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 

8) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji 

administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa 

ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym 

przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; 

9) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,  

o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 716); 

10) oświadczenia 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 postępowaniu. 

 

7.2.2. Na podstawie § 7 ust. 1-4 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): 

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.2.1.  : 

1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego 

rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 

administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 
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2) pkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 7.2.2.- ust.1 pkt 1) i pkt 2) lit. b, powinny być 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt. 

7.2.2.- ust.1 pkt 2) lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem tego terminu. 

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w pkt. 7.2.2 , zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub 

miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis  7.2.2. ust. 1 pkt. 2) stosuje się odpowiednio. 

 

7.2.3. aktualna koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

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

( Dz. U. z 2017 r., poz. 220 z późn. zm.) obowiązującą przez cały okres realizowania 

zamówienia.  

 

7.2.4. Wykaz co najmniej dwóch wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostaw stanowiących 

przedmiot zamówienia o łącznej wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto każda wraz  

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 

dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, 

są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
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dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca 

nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (zał. nr 4 do SIWZ).  

 

7.2.5. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą 

niż 300 000,00 zł.  

 

7.3.Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej  w terminie 3 dni od publikacji 

informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty przekazuje zamawiającemu w formie pisemnej 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy (załącznik nr 5).  

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że 

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.  

 

7.4. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego  

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni , składa aktualne na dzień złożenia 

oświadczeń, oświadczenia i dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 

25 ust.1, określone w pkt. 7.2. siwz.  

 

7.5. Dokumenty wymagane w niniejszej specyfikacji, złożone przez wykonawcę, muszą być 

przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę (na każdej stronie kopii).  

Kopie dokumentów muszą być czytelne i zgodne z oryginałem, tj. zawierać wszystkie treści 

wpisów, pieczątek, podpisy itd., które figurują na oryginale. Poświadczyć dokument może 

tylko osoba lub osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. 

Poświadczenie powinno nastąpić w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę lub osoby 

poświadczające. Poświadczenie dokumentu musi nastąpić z użyciem formuły „za zgodność  

z oryginałem" lub równoważnej.  

 

7.6.Dokumenty winny być sporządzone w języku polskim, a kopie poświadczone za zgodność 

z oryginałem przez Wykonawcę. 
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8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli Zamawiający w sytuacjach 

określonych w art. 10 c – 10 e ustawy  Pzp, przewiduje inny sposób porozumiewania się 

niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 

 

8.1.Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się: drogą pisemną  

z dopuszczeniem możliwości przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień  

i informacji za pomocą faksu lub środków komunikacji elektronicznej – należy przez to 

rozumieć środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219). Dokumenty  

i oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp oraz pełnomocnictwa, 

Wykonawcy przekazują Zamawiającemu pisemnie.  

 

8.2.Wszelką korespondencję przesyłaną lub doręczaną Zamawiającemu należy oznaczać 

następująco: dotyczy sprawy nr SE.27.10.2018 - dostawa oleju opałowego lekkiego  

w sezonie grzewczym 2018/2019.  

Korespondencję przesyłaną za pomocą faksu należy przesyłać pod numer: (52) 340 26 26. 

Korespondencję przesyłaną za pomocą poczty elektronicznej należy przesyłać pod adres 

oodz@onet.pl 

Strona internetowa, na której umieszczane będą informacje wymagane Ustawą 

oodz.bydgoszcz.pl  

Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:  

Mariola Tomaszewicz 52 327 75 35, Katarzyna Służewska 52 327 73 46. 

od poniedziałku do piątku w godz. 8ºº – 14ºº.  

 

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

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

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

Korespondencję uważa się za doręczoną z chwilą, gdy doszła ona do Zamawiającego w taki 

sposób, że mógł zapoznać się z jej treścią. Korespondencja przesłana za pomocą faksu lub 

drogą elektroniczną po godzinach urzędowania Zamawiającego zostanie uznana za wniesioną 

w kolejnym dniu pracy Zamawiającego.  

 

 

 

mailto:oodz@onet.pl
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8.4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.  

Wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między 

Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.  

 

8.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

Dokonaną zmianę treści Specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację oraz zamieści na swojej stronie internetowej. 

Jeżeli zmiana treści Specyfikacji prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia  

o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych.  

 

8.6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia.  

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

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

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później 

niż do końca dnia, w którym upłynęła połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli 

wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 

upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych 

wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

  

8.7.Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert zgodnie z art. 38 ust. 6 Ustawy.  

 

8.8.Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.  

 

9. Wymagania dotyczące wadium. 

Zamawiający nie wymaga  złożenia wadium. 

 

10. Termin związania ofertą.  

1)Termin związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni.  

2)Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

3)Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, 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.  
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11. Opis sposobu przygotowania ofert.  

 

11.1. Sposób przygotowania oferty: 

Oferta musi zostać sporządzona zgodnie z poniższymi zasadami:  

1) Oferta musi zostać złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w oryginale,  

w jednym egzemplarzu. Oferta musi być sporządzona w technice trwałej.  

Oferta musi zostać złożona zgodnie z formularzami stanowiącymi załączniki do siwz. 

Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 

Zamawiającego załącznikami, zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.  

W przypadku stosowania własnych druków muszą one bezwzględnie zawierać elementy  

i opisy zawarte w drukach załączonych do niniejszej siwz.  

2) Kartki oferty powinny być trwale spięte i ponumerowane.  

3) Wszystkie poprawki naniesione w ofercie powinny być parafowane przez osobę 

podpisującą ofertę.  

4) Kartki zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być wyraźnie oznaczone jako 

objęte tajemnicą przedsiębiorstwa.  

5) Ofertę należy składać w dwóch nieprzejrzystych, zamkniętych opakowaniach w sposób 

gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalności do 

terminu otwarcie ofert. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaadresowane do 

Zamawiającego i opisane:  

„Oferta na dostawy oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2018/2019 Sprawa 

nr SE.27.10.2018 - NIE OTWIERAĆ PRZED 11.09.2018 r. godz. 10:40".  

Opakowanie wewnętrzne winno być zaadresowane i opisane jak wyżej, a ponadto winno być 

opatrzone pełną nazwą(firmą) Wykonawcy wraz z jego adresem.  

 

11.2. Sposób podpisania oferty: 

1) Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez uprawnionego przedstawiciela(i) 

Wykonawcy zgodnie z wymaganiami ustawowymi:  

a) osobę lub osoby wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym,  

b) osobę lub osoby wymienione w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej,  

c) inną osobę lub osoby posiadające pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy,  

d) Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu wraz z ofertą pełnomocnictwo. 

Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby wymienione w ppkt a), b)  
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Pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału bądź w formie kopii poświadczonej 

za zgodność z oryginałem przez notariusza.  

2) Podpis powinien być złożony w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę podpisującą 

(składać się co najmniej z nazwiska lub pieczątki imiennej z używaną formą podpisu).  

 

11.3. Treść oferty: 

1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

2) Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji.  

3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

5) Jeżeli treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Zamawiający, zgodnie z art. 89 ust. 1 

pkt 2 Ustawy, ma obowiązek odrzucenia oferty.  

 

11.4. Zmiany w ofercie i wycofanie oferty: 

1) Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej przez siebie oferty pod warunkiem, że 

Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem 

składania ofert.  

2) Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu do składania ofert, wycofać złożoną przez 

siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu 

oferty. Oferty wycofane nie będą otwierane.  

3) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty bądź o wycofaniu oferty musi być 

złożone według takich samych zasad i wymagań jak dla składania ofert, tj. przygotowane, 

podpisane i oznaczone zgodnie z postanowieniami niniejszej Specyfikacji, a opakowanie 

musi być dodatkowo oznaczone jako zmiana bądź wycofanie oferty. Wycofanie może 

nastąpić wyłącznie w formie pisemnej. Wycofać ofertę może tylko osoba lub osoby 

upoważnione do jej złożenia lub posiadające odpowiednie pełnomocnictwo.  

 

12. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.  

 

12.1.Termin składania ofert upływa dnia  11 września 2018 r. o godz. 10:00.  

Ofertę należy złożyć w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia 

Zawodowego w Bydgoszczy ul. Rajska 1, 85-485 Bydgoszcz – Sekretariat, pod rygorem 

zwrotu bez otwierania oferty złożonej po tym terminie, bez względu na przyczyny 

opóźnienia. Ofertę należy składać w dwóch nieprzejrzystych, zamkniętych opakowaniach  

w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej 
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nienaruszalności do terminu otwarcie ofert. Opakowanie zewnętrzne powinno być 

zaadresowane do Zamawiającego i opisane:  

„Oferta na dostawy oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2018/2019 Sprawa 

nr SE.27.10.2018 - NIE OTWIERAĆ PRZED 11.09.2018 r. godz. 10:40".  

Opakowanie wewnętrzne winno być zaadresowane i opisane jak wyżej, a ponadto winno być 

opatrzone pełną nazwą(firmą) Wykonawcy wraz z jego adresem.  

 

12.2. Dopuszczalne jest składanie ofert drogą pocztową z zastrzeżeniem, że decyduje data  

i godzina dostarczenia przesyłki na wskazany w pkt 12.1 adres Zamawiającego, a nie data 

stempla pocztowego (nadania).  

 

12.3.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone.  

 

12.4.Zamawiający dopuszcza zmianę terminu składania ofert na zasadach określonych  

w ustawie.  

Informacja o zmianie terminu otwarcia ofert zostanie przekazana Wykonawcom poprzez 

zamieszczenie na stronie oodz.bydgoszcz.pl 

 

12.5.Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 września 2018 r. godz. 10:40 w Kujawsko-

Pomorskim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy  

ul. Rajska 1. 

 

13. Opis sposobu obliczania ceny.  

Cena oferty musi zostać obliczona zgodnie z poniższymi zasadami:  

1) W ofercie należy podać cenę oferty netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.  

2) W ofercie muszą być określone wszystkie wymagane ceny i wskaźniki kalkulacji ceny 

Wykonawcy dla poszczególnych pozycji tabeli wyceny. Oferta nie zawierająca wszystkich 

cen i wskaźników kalkulacji ceny albo oferta zawierająca kilka propozycji cenowych dla 

danej pozycji zostanie odrzucona.  

3) Cenę oferty netto należy obliczyć w następujący sposób:  

cena sprzedaży netto za 1 000 litrów x ilość tysięcy litrów.  

Cenę oferty brutto należy obliczyć w następujący sposób:  

cena oferty netto + podatek VAT- upust 

4) Cenę sprzedaży netto za 1 000 litrów należy obliczyć w następujący sposób: cena 

producenta netto z dnia 04.09.2018 r. za 1000 litrów ± wskaźnik kalkulacji ceny za 1 000 

litrów.  
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5) Cenę jednostkową producenta netto należy obliczyć na podstawie cen producenta oleju 

opałowego lekkiego z dnia 04.09.2018 r. (Jeżeli cena nie została w tym dniu ogłoszona, to  

należy przyjąć pierwszą ogłoszoną cenę z dnia poprzedzającego datę 04.09.2018 r  

Ceny te będą podstawą późniejszych zmian cen - zgodnie z § 7 umowy.  

Ponadto do oferty należy dołączyć komunikat cenowy producenta określający cenę oleju 

obowiązującą na dzień 04.09.2018 r. lub jeżeli cena nie została w tym dniu ogłoszona to  

z dnia poprzedzającego datę 04.09.2018 r.  

6) Wskaźnik kalkulacji ceny stanowi różnicę między ceną sprzedaży netto za 1 000 litrów 

oleju dla Zamawiającego a ceną producenta netto za 1 000 litrów oleju z danego dnia i może 

być on wartością dodatnią, zerową lub ujemną. Wskaźnik kalkulacji ceny jest wielkością 

stałą, niezmienną.  

7) Podane w ofercie (tabeli wyceny) ceny i wskaźniki kalkulacji ceny Wykonawcy muszą 

uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.  

W cenie muszą być ujęte w szczególności wszystkie opłaty i podatki, których koszt będzie 

musiał ponieść Zamawiający przy zakupie oleju oraz wszystkie koszty Wykonawcy (w tym 

koszty transportu do magazynu Zamawiającego wraz z wyładunkiem) oraz jego zysk.  

8) Zaoferowana cena musi być ceną ostateczną. Oferta nie może zawierać zapisów typu 

„cena do negocjacji" lub „cena obowiązuje pod warunkiem...". Upust cen musi być 

uwzględniony w oferowanych cenach.  

9) Cenę należy podać w sposób powszechnie używany i jednoznacznie wskazujący na 

oferowaną cenę, zaokrąglając do dwóch miejsc po przecinku (tj. 130,55).  

10) Cena musi być wyrażona w złotych polskich. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu 

zamówienia odbywać się będzie w złotych polskich.  

11) Cena sprzedaży będzie mogła ulec zmianie tylko w przypadku zmiany obowiązujących 

stawek podatku VAT oraz zmiany cen producenta oleju opałowego lekkiego.  

12) Cena sprzedaży podana w ofercie będzie obowiązywała przy pierwszej dostawie.  

13) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego 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 obowiązującymi przepisami.  
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14. Opis kryteriów i sposobu oceny, którymi Zamawiający będzie się kierował przy 

wyborze oferty. 

 

14.1. Kryteria oceny ofert przy wyborze i ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował 

następującymi kryteriami:  

1) cena oferty brutto  - 60% 

2) termin płatności faktury – 20 % 

3) termin dostawy – 20 % 

 

14.2. Sposób oceny i badania ofert Oceniane będą tylko oferty niepodlegające odrzuceniu. 

1. Kryterium K1: cena – 60%. 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny 

brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczonej przez Wykonawcę zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa i w podanej w ofercie. 

K1 = (C min / C x) x 60 pkt 

gdzie: 

K1 - ilość punktów przyznanych danej ofercie za kryterium CENA  

C min - minimalna cena (wynagrodzenie brutto za cały przedmiot zamówienia) zaoferowana 

w przetargu, 

C x - cena (wynagrodzenie brutto za cały przedmiot zamówienia) badanej oferty. 

 

Celem umożliwienia oceny ofert składanych przez wykonawców jako cenę hurtową 

producenta należy przyjąć cenę z dnia  04.09.2018 r. Jeżeli cena nie została w tym dniu 

ogłoszona, to  należy przyjąć pierwszą ogłoszoną cenę z dnia poprzedzającego datę 

04.09.2018 r. 

 

2. Kryterium K2: termin płatności faktury – 20 %. 

 0 pkt otrzyma oferta, w której termin płatności faktury wynosi do 7 dni od dnia 

otrzymania (liczy się data wpływu do zamawiającego), 

 10 pkt otrzyma oferta, w której termin płatności faktury wynosi do 14 dni od dnia 

otrzymania (liczy się data wpływu do zamawiającego), 

 15 pkt otrzyma oferta, w której termin płatności faktury wynosi do 21 dni od dnia 

otrzymania (liczy się data wpływu do zamawiającego),  

 20 pkt otrzyma oferta, w której termin płatności faktury wynosi do 30 dni od dnia 

otrzymania (liczy się data wpływu do zamawiającego). 
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W przypadku gdy w ofercie zostaną podane terminy inne niż zakreślone powyżej punktacja 

będzie przyznawana w następujący sposób: 

 0 pkt otrzyma oferta, w której termin płatności faktury mieści się w przedziale 1-13 dni 

od dnia otrzymania, 

 10 pkt otrzyma oferta, w której termin płatności faktury mieści się w przedziale 15-20 dni 

od dnia otrzymania, 

 15 pkt otrzyma oferta, w której termin płatności faktury mieści się w przedziale 22-29 dni 

od dnia otrzymania, 

Najdłuższy termin płatności nie może przekroczyć 30 dni zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 

2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych ( Dz. U. 2013 r. Poz.403).  

 

3. Kryterium K3: termin dostawy – 20% 

W kryterium ,,Termin dostawy’’ oferta może uzyskać maksymalnie 20 pkt. Najwyższą 

liczbę punktów tj. 20 pkt, otrzyma oferta zawierająca najkrótszy termin dostawy, pozostali 

odpowiednio mniej, zgodnie z poniższym opisem: 

Termin dostawy  do 1 dnia roboczego: 20 pkt. 

Termin dostawy do 2 dni roboczych:  10 pkt. 

Termin dostawy do 3 dni roboczych:  5 pkt. 

 

Zaoferowanie terminu dostawy dłuższego niż 3 dni robocze (przy czym 1 dzień roboczy 

= 24 h) lub brak określonego terminu w złożonej ofercie spowoduje odrzucenie oferty  

z uwagi na treść niezgodną z postanowieniami niniejszej SIWZ. 

Ocena każdej z ofert będzie obliczona jako suma ocen punktowych w zakresie 

poszczególnych kryteriów: S = K1 + K2 + K3. 

 

Za najkorzystniejszą, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, zostanie uznana 

oferta, która spełnia wszystkie wymagania określone w siwz oraz uzyska najwyższą 

liczbę punktów.  

 

14.3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że 

zostały złożone oferty o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, 

którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych.  

 

14.4.W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści ofert.  
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14.5.Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania 

obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów  

i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do 

przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi  

w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.  

 

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

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

15.1.Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  jednocześnie  

zawiadamia  wykonawców, którzy  złożyli  oferty o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty, 

podając  nazwę firmy, adres  wykonawcy  i  zamieszcza  informację  na  stronie  internetowej  

Zamawiającego  oraz  w miejscu  publicznie  dostępnym  w siedzibie  Zamawiającego. 

 

15.2. Zamawiający  powiadomi  wybranego  Wykonawcę  o  miejscu  i  terminie  podpisania  

umowy. 

 

15.3. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę  

w niniejszym postępowaniu.  

 

15.4. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do podpisania umowy na 

warunkach wskazanych przez Zamawiającego. 

 

15.5. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 

183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia  

o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  

 

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

terminów, o których mowa w ust. 4, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia:  

1) złożono tylko jedną ofertę, 2) upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności 

Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy lub w następstwie jego wniesienia Izba 

ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.  

 

15.7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 
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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.  

 

15.8. W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia 

zamówienia należy dostarczyć umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 

Wykonawcy wspólnie składający ofertę solidarnie odpowiadają za zobowiązania wobec 

Zamawiającego z tytułu realizacji umowy. 

 

15.9. W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością, a wartość zamówienia przekracza podwójną wielkość kapitału 

zakładowego, przed podpisaniem umowy należy dostarczyć uchwałę zgromadzenia 

wspólników upoważniającą Zarząd do zawarcia umowy (art. 230 Kodeksu Spółek 

Handlowych) o ile umowa spółki nie stanowi inaczej. 

 

16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.  

 

17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

17.1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę spełniającą 

warunki podane w niniejszej specyfikacji i najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów 

przyjętych w niniejszej specyfikacji.  

 

17.2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego 

Wykonawcę telefonicznie, faksem, mailowo lub pismem.  

 

17.3. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się 

od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania  

i oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.  

 

17.4. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści 

niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.  
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17.5. Postanowienia umowy zawarto w ogólnych warunkach umowy, które stanowią - 

załącznik nr 6 do siwz – wzór umowy. 

 

17.6. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej  

z okoliczności wymienionych w art.144 ust.1 pkt 2 -6 ustawy Pzp. 

 

18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub 

miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.  

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.  

Środki ochrony prawnej regulują przepisy Działu VI ustawy Pzp.  

 

19. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

 

20. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, 

jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.  

Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej.  

 

21. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6  

i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.  

 

22. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki jakim 

muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli 

Zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie.  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

 

23. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 

między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia  

w walutach obcych.  

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zamówienia odbywać się będą  

w złotych polskich, Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.  
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24. Jeżeli Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: informację o przewidywanym 

wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, wymagania 

dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne 

urządzeń informatycznych, informacje, które spośród kryteriów oceny ofert będą 

stosowane w toku aukcji elektronicznej.  

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

 

25. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje 

ich zwrot.  

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

 

26. Jeżeli Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a, 

określenie w szczególności sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa 

w art. 29 ust. 3a, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez 

wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcji z tytułu 

niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, 

których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji 

zamówienia.  

Zamawiający nie przewiduje stosowania wymagań o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy 

Pzp. 26.  

 

27. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części 

zamówienia, jeżeli Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust.2. 

Zamawiający wymaga osobistego wykonania przez wykonawcę zamówienia.  

 

28. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTÓREJ 

PRZEDMIOTEM SĄ ROBOTY BUDOWLANE, KTÓRYCH NIESPEŁNIENIE 

SPOWODUJE ZGŁOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ODPOWIEDNIO 

ZASTRZEŻEŃ LUB SPRZECIWU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY OKREŚLA TAKIE 

WYMAGANIA  

Nie dotyczy.  

 

29. INFORMACJE O UMOWACH O PODWYKONAWSTWO, KTÓRYCH 

PRZEDMIOTEM SĄ DOSTAWY LUB USŁUGI, KTÓRE, Z UWAGI NA WARTOŚĆ 

LUB PRZEDMIOT TYCH DOSTAW LUB USŁUG, NIE PODLEGAJĄ 

OBOWIĄZKOWI PRZEDKŁADANIA ZAMAWIAJĄCEMU, JEŻELI 

ZAMAWIAJĄCY OKREŚLA TAKIE INFORMACJE  

Nie dotyczy.  
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30. PROCENTOWA WARTOŚĆ OSTATNIEJ CZĘŚCI WYNAGRODZENIA ZA 

WYKONANIE UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE, 

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY OKREŚLA TAKĄ WARTOŚĆ, ZGODNIE Z ART. 143A 

UST. 3  

Nie dotyczy.  

 

31. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA 

SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

Nie dotyczy  

 

32. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY 

ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE 

ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ  

Nie dotyczy.  

 

33. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH 

MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3 USTAWY, 

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ 

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

ustawy Pzp.  

 

34. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ 

MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY 

WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE 

 

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

 

35. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ 

ZAMAWIAJĄCEGO  

 

Strona internetowa:  oodz.bydgoszcz.pl 

Adres e-mail: oodz@onet.pl 

 

 

36. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ 

PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, 

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH 

OBCYCH  

Wszystkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych 

polskich (PLN).  

 

37. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ  

 

38. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU  

W POSTĘPOWANIU, Z ZASTRZEŻENIEM ART. 93 UST. 4 USTAWY PZP.  

 

39. WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3A USTAWY  

Nie dotyczy.  

 

 

40. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE WYMAGAŃ, O KTÓRYCH MOWA  

W ART. 29 UST 4 USTAWY  

 

 

mailto:oodz@onet.pl
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41. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI PRZEDSTAWIENIA 

INFORMACJI ZAWARTYCH W OFERCIE W POSTACI KATALOGU 

ELEKTRONICZNEGO ANI DOŁĄCZENIA KATALOGU ELEKTRONICZNEGO 

DO OFERTY  

 

42. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom 

określonym w ustawie Prawo Zamówień Publicznych i jest zgodna z treścią niniejszej 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą  

wg przyjętych kryteriów wyboru i sposobu oceny ofert.  

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 

(j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

Cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.).  

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostaje udostępniona nieodpłatnie na stronie 

internetowej Zamawiającego: oodz.bydgoszcz.pl 

 

43. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:  

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy;  

Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia; 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu;  

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych dostaw;  

Załącznik nr 5 – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej;  

Załącznik nr 6 - Wzór umowy;  

Załącznik nr 7 – klauzula informacyjna RODO; 

Załącznik nr 8 – oświadczenie dot. RODO. 


