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GMINA LEŚNICA 
ul. 1 MAJA 9 

47-150 LEŚNICA 
 
 
 

Nr sprawy: ZP.271.1.2020 
 
 
 

 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
 

 zwana dalej w skrócie SIWZ  
 

 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

 
 

„Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni dla 
jednostek organizacyjnych na terenie gminy Leśnica w roku 2020”  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Leśnica, dnia 14.01.2020r. 
      

 Zatwierdził:  
 

 

 

 

 

 
 

1) Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami składającymi się na specyfikację istotnych warunków zamówienia. 
2) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby oferent zdobył wszystkie              

          informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 
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1. Zamawiający – nazwa i adres 
 

 
Gmina Leśnica 
ul. 1 Maja 9 
47-150 Leśnica 
woj. opolskie.  
Tel. (48) 77 461 52 81, fax 77 461 53 42  
Adres strony internetowej: www.lesnica.pl   
Adres e-mail: um@lesnica.pl 
 

2. Tryb udzielenia zamówienia 
 

 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 
poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą PZP”.  
W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.  

 
 

3.  Opis przedmiotu zamówienia 
 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego (którą 
Wykonawca będzie dostarczał (autocysterną z legalizowanym układem pomiarowym z 
kompensacją temperatury) do jednostek budżetowych Gminy Leśnica w ilości ok. 
151.000,00 litrów do niżej wymienionych odbiorców - obiektów: 

1) Gmina Leśnica,  ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica, NIP 7561966152, w ilości 10.000,00 l; 
(zbiornik 10.000,00 dm3) – dostawa do Urzędu Miejskiego w Leśnicy, 47-150 
Leśnica ul. 1 Maja 9. 

2) Szkoła Podstawowa w Leśnicy, 47-150 Leśnica ul. Zdzieszowicka 23, w ilości 
40.000,00 l; (zbiornik na 11.000,00 dm3). 

3) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Raszowej, 47-150 Raszowa ul. Góry Św. Anny 91, 
w ilości 13.000,00 l, (zbiornik na 4.000,00 dm3). 

4) Publiczne Przedszkole w Leśnicy, 47-150 Leśnica ul. 1-go Maja 34, w ilości 7.000,00 
l, (zbiornik na 4.000,00 dm3). 

5) Gminny Zarząd Oświaty  w  Leśnicy, 47-150 Leśnica ul. Nad Wodą 15, dostawa do: 
Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości z 
gimnazjum o profilu ekologicznym, 47-150 Leśnica ul. Nad Wodą 15 w ilości 
70.000,00 l (zbiornik na 20.000,00 dm3). 

6) Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy, 47-150 Leśnica ul. Nad Wodą 15, NIP 
756-14-99-420, w ilości 1.000,00 l (zbiornik 4.000,00 dm3) – dostawa do  
a)  Lichynia ul. Daszyńskiego 24.  

7) Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy, 47-150 Leśnica ul. Kościuszki 5, w ilości 
10.000,00 l,  dostawa do: 

a) Leśnica, Pl. Narutowicza 2, w ilości 6.000,00 l (zbiornik 3.000,00 dm3), 
b) Góra św. Anny, ul. Leśnicka 10, w ilości 4.000,00 l (zbiornik 3.200,00 dm3). 

Ilość oleju opałowego podana jest szacunkowo i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy  
w zależności od potrzeb Kupującego (w zależności od warunków atmosferycznych). 

http://www.lesnica.pl/
mailto:um@lesnica.pl


ZP.271.1.2020 

 

 3 

Wymagane parametry:  
- wartość opałowa – min 42,6 MJ/kg,  
- temp. zapłonu – min. 56º C,  
- lepkość kinetyczna w temp. 20º C – max 6,00 mm²/s,  
- gęstość w temp. 15º C – max 860 kg/m³. 

              
Do każdej dostawy Wykonawca dołączy świadectwo jakości oleju opałowego. 
 

Kod CPV  09135100-5  olej opałowy 
 

               Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.  
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.  
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.  
Zamawiający nie przewiduje zwrócenia Wykonawcom kosztów udziału w 
postępowaniu.  

 

4. Termin wykonania zamówienia 
 

 
4.1. Od dnia podpisania umowy do 31.12.2020r. Poszczególne dostawy będą realizowane w 

kilku partiach (dostawach), w zależności od możliwości magazynowania, po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym lub drogą elektroniczną  w terminie nie dłuższym niż 2 dni 
robocze po złożeniu zamówienia w godz. 7:00 - 14:00. 

4.2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystąpił do wykonania zamówienia w terminie 
i na zasadach zawartych w umowie. 

 

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

 
5.1. Warunki udziału w postępowaniu: 

5.1.1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję na obrót paliwami 
płynnymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 
 

5.1.2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna; 
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. 
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez oświadczenie. 
 

5.1.3. Zdolność techniczna lub zawodowa; 
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie 
wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje min. dwie dostawy 
oleju opałowego w ilości nie mniejszej niż 150 000,00 l każda z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że 
te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 
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5.1.4. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje 
zawarte w w/w dokumentach i oświadczeniach na zasadzie spełnia/nie 
spełnia.  

5.2. Podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP. 
  5.2.1 Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-        

22 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP, 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 (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 243 z poźn. zm.) 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 (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 498 z późn. zm.);  
  

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

 
Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 
ustawy Pzp. (procedura odwrócona), stąd Wykonawca będzie składał dokumenty w ramach 
etapów określonych w poniższych punktach. 

 
6.1. Aktualne na dzień składania ofert  

6.1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 12-
22 i ust.5 pkt 1 ustawy zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ (składane razem z 
ofertą) 

6.1.2. Oświadczenie  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu art. 25a ustawy 
zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ (składane razem z ofertą) 

6.1.3. Aktualny 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; W przypadku składania oferty wspólnej, dokument ten muszą 
złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
(składane razem z ofertą).  

6.1.4. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wraz 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 - Załącznik nr 4 do 
SIWZ (składane razem z ofertą). 

6.1.5. 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 (na 
wezwanie Zamawiającego w terminie 5 dni); 

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgiydqnbrga3diltqmfyc4mzrg4zdsmbrge
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mzvguytoojugm
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mzvguytoojugm
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mzvguytoojtga
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mzvguytoojtga
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mzvguytoojuha
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6.1.6. 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 (na 
wezwanie Zamawiającego w terminie 5 dni); 

6.1.7. 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 (na 
wezwanie Zamawiającego w terminie 5 dni); 
 

6.2. W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
6.2.1. Koncesję na obrót paliwami płynnymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki (składane razem z ofertą). 
 

6.2.2. Wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub 
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy 
lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o 
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 
rzecz którego dostawy lub usługi 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 - Załącznik nr 4 do SIWZ (składane razem z ofertą). 
 

6.3. Dokumenty składane przez wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

6.3.1. Wykonawca składa dokument lub dokumenty potwierdzające, iż nie otwarto jego 
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione w kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę bądź miejsce zamieszkania nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 
 

6.4. Pozostałe dokumenty i oświadczenia, jakie musi złożyć oferent. 
6.4.1. WYKONAWCA w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej www.bip.lesnica.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 
ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku 

http://www.bip.lesnica.pl/
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przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 
pkt 23 ustawy Pzp – (wg Załącznika nr 6 do SIWZ),  

6.4.2. Wypełniony i podpisany druk oferty – Załącznik Nr 1 do SIWZ. 

 

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

 
7.1. Zamawiający i wykonawcy  będą porozumiewać się (w tym przekazywać informacje, 

oświadczenia i dokumenty) na piśmie lub faksem, również przez stronę internetową 
wskazaną przez Zamawiającego. Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SIWZ ze 
strony internetowej wskazanej przez Zamawiającego (www.bip.lesnica.pl) zobowiązany 
jest do jej monitorowania w terminie do dnia zawarcia umowy, gdyż zamieszczane tam 
są: 
 wyjaśnienia treści SIWZ,  
 wszelkie informacje i zmiany dotyczące danego postępowania, 
 informacje z otwarcia ofert (kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, adresy wykonawców, którzy złożyli ofert, ceny, warunki 
płatności, termin realizacji, okres gwarancji), 

 zawiadomienie o wyborze oferty. 
7.1.1. W przypadku, gdy oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane 

zostaną za pomocą faksu, e-maila każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie 
potwierdzi fakt ich otrzymania (oryginał przesyła pocztą). 

7.1.2. Wykonawcy mogą składać zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składana ofert – 
Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż 
2 dni przed upływem terminu składania ofert.  

Składane przez wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być opatrzone zapisem: 
Zapytanie do SIWZ „ZAKUP I DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO KOTŁOWNI DLA 
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  NA TERENIE GMINY LEŚNICA W ROKU 2020”.  

 
7.2. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Pani Gizela Kubicka – Urząd 

Miejski w Leśnicy, 47-150 Leśnica, ul. 1 Maja 9,  tel. bezpośredni (077) 463 98 59 wew. 49, 
fax 4615342, e-mail um@lesnica.pl. 
Osoba uprawniona udzieli wyłącznie informacji ogólnych; wszelkie informacje dotyczące 
treści merytorycznej SIWZ udzielone będą wyłącznie w trybie podanym w punkcie 7.1. 

7.3. Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia przekazane wykonawcom przez osoby 
i instytucje nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami, inne niż 
wymienione w pkt.7.2. 

7.4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed 
upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji. Wszystkie takie 
modyfikacje staną się częścią specyfikacji, będą przesłane niezwłocznie do wszystkich 
wykonawców, którym przekazano specyfikację oraz zostaną zamieszczone na stronie 
internetowej wskazanej przez Zamawiającego nad danym ogłoszeniem. 

 

http://www.bip.lesnica.pl/
mailto:um@lesnica.pl
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7.5. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści 
specyfikacji niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 
O przedłużeniu terminu Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich wykonawców, 
którym przekazał specyfikację oraz zamieści informacje na wskazanej przez Zamawiającego 
stronie internetowej. 

 

8. Wymagania dotyczące wadium 
 

8.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 PLN (słownie 
złotych: dziesięć tysięcy 00/100). Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium 
przed upływem terminu składania ofert. 

8.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust.6 
ustawy Pzp. 

8.3. Poręczenia lub gwarancje, wnoszone jako wadium muszą być ważne minimum przez 
okres związania ofertą i dotyczyć przedmiotowego zamówienia,  

8.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Leśnicy  06 8907 0008 2001 0000 1313 0004. 
Jeżeli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz należy je złożyć w oryginale      
(nie w ofercie)  w Urzędzie Miejskim w Leśnicy ul. 1 Maja 9 pok.119. 

8.5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. (Wpłacone na rachunek 
bankowy musi być na koncie zamawiającego najpóźniej do  godz. 10:30 w dniu składania 
ofert). 

8.6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta 
została wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego 
na warunkach określonych w ofercie. 
 

9. Termin związania ofertą 
 

9.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
9.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
9.3. 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, przy czym 
odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.  

9.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia.  
 
 

10. Opis sposobu przygotowania oferty 
 

10.1 Oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu ofertowym o treści  Załącznika nr 
1 do niniejszej specyfikacji. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. Wszelkie 
wymagane dokumenty, o których mowa w pkt. 6 ppkt 6.1.1.  - ppkt 6.1.4. oraz ppkt 6.2.1. 
– 6.2.2 stanowią załączniki do oferty. 
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10.2 Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim. Wszelkie dokumenty 
obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski 
przez tłumacza przysięgłego i poświadczone przez wykonawcę. 

10.3 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 
10.4 Załączone do oferty dokumenty powinny być przedstawione odpowiednio w oryginale lub 

kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 
10.5 Wykonawca przygotuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt.   Wszelkie 

inne koszty związane z uczestnictwem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, aż do 
podpisania umowy, ponosi wyłącznie wykonawca. 

10.6 Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają 
załączenia właściwego pełnomocnictwa. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w 
oryginale lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.   

10.7 Poprawki w ofercie i pozostałych dokumentach muszą być naniesione czytelnie oraz 
opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej ofertę.  
Zaleca się aby każda strona oferty oraz załączonych oświadczeń i dokumentów była 
ponumerowana a wszystkie strony oferty spięte. 

10.8. Od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się ze specyfikacją.      
       Zamawiający odrzuci oferty w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy PZP. 
10.9.  Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z treścią    
        oferty przed terminem otwarcia ofert wg następującego wzoru: 

  
 

GMINA LEŚNICA  
ul. 1 MAJA 9 

47-150 LEŚNICA  
 

OFERTA 
na 

„ZAKUP I DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO KOTŁOWNI DLA 
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  NA TERENIE GMINY LEŚNICA W ROKU 2020”   

 
 

Nie otwierać przed dniem 23.01.2020r. przed godz. 11.00 
 
 

(Nazwa i adres Wykonawcy) 
 

 
10.10. Oferty złożone po  godzinie 10:30 zostaną zwrócone niezwłocznie bez otwierania.  
10.11. Inna wymagania:   

10.11.1 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 
potwierdzonej kopii dokumentu w przypadku gdy załączona do oferty kopia zostanie 
uznana przez zamawiającego za nieczytelną lub budzącą wątpliwości co do jej 
prawdziwości.  
10.11.2 We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, zamawiający 
dopuszcza czytelny zapis o treści, np. nazwa firmy, siedziba lub czytelny podpis z imienia 
nazwiska w przypadku pieczęci imiennej.  
10.11.3 Wykonawca może zastrzec w ofercie, które informacje jako stanowiące tajemnicę   
przedsiębiorstwa w myśl ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą być 
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ujawnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 
ustawy PZP.  
10.11.4 Wykonawca czyniąc zastrzeżenie, że pewne dokumenty nie mogą być 
udostępniane innym uczestnikom postępowania wskazuje podstawę prawną wyłączenia 
jawności danego dokumentu. Informacje te powinny być załączone do oferty w osobnym 
opakowaniu z napisem „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. 
 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 

11.1. Oferty należy złożyć do dnia 23.01.2020r. do godz. 10:30 w Urzędzie Miejskim  
w Leśnicy, ul.1 Maja 9, 47-150 Leśnica,  pok. 12A (parter, prawe skrzydło, ostatnie 
drzwi po lewej ). 

11.2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu składania ofert tj. 23.01.2020r. o godz. 11:00 
w pok. 9 (parter, sala posiedzeń). 
 

12. Opis sposobu obliczania ceny 
 

12.1. Wykonawca podaje wysokość marży albo upust doliczanej do ceny zakupu netto u 
dostawcy Wykonawcy oleju opałowego. 

12.2. Kryterium ceny  zostanie obliczone na podstawie przedstawionego poniżej wzoru: 
  
                         151.000,00 l x (2,6840* (+/-) najniższa marża) 
  CENA =         ----------------------------------------------------------------------- x 100  
                         151.000,00 l x (2,6840*  (+/-) marża badanej oferty)    
  
* Na potrzeby wyliczenia ceny przyjmuje się, że cena netto za 1 dm3 oleju opałowego wynosi 
2,6840 zł (średnia cen  hurtowych netto publikowanych na stronach PKN ORLEN S.A. i LOTOS 
S.A  z dnia 14.01.2020r. (przed ogłoszeniem przetargu). 

 
Oferowaną cenę należy podać w PLN z dokładnością do dwóch znaków po przecinku 
w formularzu oferty – Załącznik Nr 1 do SIWZ. 
 
 

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze 
oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposób  

oceny ofert 
 

13.1. Kryterium: Cena brutto oferty: C = 100% (waga 100 pkt.)  
Oferowana marża (upust) jaką Wykonawca dolicza (odliczy) do ceny hurtowej netto 
obowiązującej w dniu złożenia zamówienia. 

13.2. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy PZP zostały określone 
w Opisie przedmiotu zamówienia w pkt. 3 niniejszej SIWZ. Opis ten wskazuje 
wszystkie elementy, które mają wpływ na koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia. Dzięki precyzyjnemu opisowi przedmiotu zamówienia, bez względu na 
fakt, kto będzie świadczył przedmiot zamówienia, jedyną różnicą będzie zaoferowana 
cena (tzn. przedmiot zamówienia jest zestandaryzowany – identyczny, niezależnie od 
tego, który z wykonawców go wykona). Ponadto zakup i dostawa oleju opałowego 
lekkiego jest dostawą powszechnie dostępną o ustalonych standardach jakościowych i 
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nie występują żadne koszty związane z cyklem życia produktu. W związku z 
powyższym Zamawiający jest upoważniony do zastosowania ceny jako jedynego z 
kryteriów wyboru oferty o znaczeniu ponad 60%.  

13.3. W celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 
dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający dolicza do ceny 
przedstawionej w ofercie podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

13.4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty 
najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 
wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez 
niego terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą 
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.      

13.5. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta nie została odrzucona 
i uzyskała najwyższą liczbę punktów. 

13.6. Oferty z ceną wyższą niż kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia, podaną przed otwarciem ofert nie będą badane, 
chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej 
oferty. 

 

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

publicznego 
 

14.1. Z wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta 
umowa na warunkach określonych w projekcie umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ. 

14.2. Podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przekazania 
zawiadomienia o wyborze oferty. Ostateczny termin zawarcia umów uzależniony jest 
od zakończenia procedur odwoławczych. 

14.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umów 
w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający może wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej 
oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 Pzp. 

14.4. W przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) 
w dokumentach rejestrowych należy złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy 
w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby 
upoważnione zgodnie z wpisem z odpowiedniego rejestru.  
 
 

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 

15.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
przez Wykonawcę. 
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16. Istotne postanowienia umowy 
 

16.1. Istotne postanowienia umowy zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający wymaga, 
aby wybrany w przetargu Wykonawca zawarł umowę na przedstawionych we wzorze 
warunkach. 

    16.2.  Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.    
                Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843): 
 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np.     
            zmiana nr rachunku bankowego),  
 2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy  
            Stronami. 
 
 

17. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku  
postępowania o udzielenie zamówienia 

 
17.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy PZP. 
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.  
Zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy PZP, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  
1. określenia warunków udziału w postępowaniu;  
2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  
3. odrzucenia oferty odwołującego;  
4. opisu przedmiotu zamówienia;  
5. wyboru najkorzystniejszej oferty.  
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci 
papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone przez Wykonawcę odpowiednio 
własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym: w terminie 5 dni od 
dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia -
jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy PZP zdanie drugie, albo w 
terminie 10 dni –jeżeli zostały przesłane w inny sposób; w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia na stronie internetowej (wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec 
postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia); w terminie 5 dni od dnia w 
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia (wobec czynności innych niż 
wymienione powyżej).  
Wykonawca przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do jego 
wniesienia w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 
terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do 
jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  
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18. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 
 
18. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 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. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Leśnica reprezentowana 
przez Burmistrza Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica; 

2) z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Leśnica można 
skontaktować się: e-mail: iod@lesnica.pl, telefon: 77 463 98 59 wew. 49*; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i 
dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni dla jednostek organizacyjnych na 
terenie gminy Leśnica w roku 2020” prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 
1843), 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, 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, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;   

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 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**; 
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 
RODO***;   

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 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO.  

___________________ 
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

mailto:iod@lesnica.pl


ZP.271.1.2020 

 

 13 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 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. 
***Wyjaśnienie: 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. 

 
 

19. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich będą prowadzone 
rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą 

19.1. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane wyłącznie 
w walucie PLN. 
 

20. Załączniki do specyfikacji 
 

 
Załącznik Nr 1 – Formularz oferty „Oferta Wykonawcy”, 
Załącznik Nr 2 – Oświadczenie na podst. art. 25a – Wykluczenie, 
Załącznik Nr 3 – Oświadczenie na podst. art. 25a – Spełnienie warunków, 
Załącznik Nr 4 – Wykaz dostaw – doświadczenie wykonawcy, 
Załącznik Nr 5 – Projekt umowy 
Załącznik Nr 6 – Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej - składane w 
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (Informacja z otwarcia ofert) 

 
 

 
 


