
Nr sprawy: 26.2.2015 

Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym 

zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym 

Juchnowiec: Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2015/2016 oraz 

2016/2017 

Numer ogłoszenia: 245058 - 2015; data zamieszczenia: 18.09.2015 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym , ul. Szkolna 5, 16-061 

Juchnowiec, woj. podlaskie, tel. 0-85 7196678, faks 0-85 7195700. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsj.home.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: szkoła. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego 

lekkiego w sezonie grzewczym 2015/2016 oraz 2016/2017. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w szacunkowej ilości około 

160.000 litrów w okresie 01.10.2015r. - 30.09.2017r.. Jednorazowa dostawa w ilości 5000-

10000litrów. Faktyczna ilość zamówionego oleju opałowego uzależniona będzie od 

warunków atmosferycznych oraz potrzeb szkoły. Oferowany olej opałowy musi spełniać 

wymagania określone Polską Normą PN-C-96024:2011, oraz rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki z dnia 4.01.2007 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości 

siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie 

oleje opałowe (Dz. U. z 2007 r. nr 4, poz. 30). Minimalne warunki (zgodnie z Polską Normą 

PN-C-96024:2011) jakim musi odpowiadać dostarczany olej opałowy: wartość opałowa nie 

mniej niż 42,6 MJ/kg, zawartość siarki nie więcej niż 0,1 % (M/M), zawartość wody nie 

więcej niż 200 mg/kg, gęstość w temperaturze 15 stopni C nie większa niż 860 kg/m³, 

temperatura zapłonu powyżej 55 stopni C.. 

 



II.1.5)  

nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 

30.09.2017. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium. 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada koncesję 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wykonywanie działalności 

gospodarczej w zakresie obrotu paliwami objętymi zamówieniem, stosownie 

do art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo Energetyczne 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.). 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Ocena spełniania warunku zostanie dokonana według formuły spełnia/nie 

spełnia na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu, składanego przez wykonawcę w zakresie wykazania spełniania 

warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 Pzp (zał. nr 2 do SIWZ) 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Ocena spełniania warunku zostanie dokonana według formuły spełnia/nie 

spełnia na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu, składanego przez wykonawcę w zakresie wykazania spełniania 

warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 Pzp (zał.nr 2 do SIWZ) 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Ocena spełniania warunku zostanie dokonana według formuły spełnia/nie 

spełnia na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu, składanego przez wykonawcę w zakresie wykazania spełniania 

warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 Pzp (zał. nr 2 do SIWZ) 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Ocena spełniania warunku zostanie dokonana według formuły spełnia/nie 

spełnia na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu, składanego przez wykonawcę w zakresie wykazania spełniania 

warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 Pzp (zał. nr 2 do SIWZ) 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu należy przedłożyć: 

 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w 

szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 

ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 

części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 

zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 



III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 

tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE 

DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM 

WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

 zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości 

potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub 

specyfikacjom technicznym; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Wypełniony zgodnie z treścią i podpisany formularz Ofertowy, stanowiący Załącznik Nr 1 do 

SIWZ Do formularza oferty należy dołączyć na piśmie sposób wyliczenia ceny za przedmiot 

umowy wg zasad określonych przez Zamawiającego w Rozdz. XVII ust.2 SIWZ podpisany 

przez osobę uprawnioną Świadectwo jakości produktu potwierdzające spełnienie wymogów 

określonych w Rozdz. III Jakość oleju SIWZ, 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 



IV.2.2)  

 Nie przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie 

prowadzona:  

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: zsj.home.pl , juchnowiec.gmina.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół 

Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym (sekretariat) ul. Szkolna 5 16-061 

Juchnowiec. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 30.09.2015 godzina 10:00, miejsce: Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w 

Juchnowcu Górnym (sekretariat) ul. Szkolna 5 16-061 Juchnowiec. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: nie dotyczy. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 

 

                                                                                                                                          Dyrektor: 

Barbara Klimaszewska 


