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:                                                                                                                     Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 
 
I. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w roku 2019 paliwa w postaci stałej - brykietu  drzewnego -               
w ilości do 150 ton, o wartości opałowej nie mniejszej niż 14.000  kJ/kg i wilgotności całkowitej do 
14%, pakowanego w worki po 25 kg. Dostawa paliwa do wiaty składu opału w Szkole  Podstawowej                      
w Tuławkach na koszt i sprzętem Wykonawcy; rozładunek po stronie Zamawiającego. Dostawa 
paliwa w okresie styczeń 2019r. - grudzień 2019r., zgodnie z harmonogramem ustalonym przy 
zawieraniu umowy (do 20 ton jednorazowo). 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
3. Zamawiający nie zezwala na składanie ofert wariantowych i wymaga złożenia oferty zgodnej                     

z przedmiotem zamówienia. 
4. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 7 Ustawy PZP. 
5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy                                

w przypadkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.  
6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

 
II. Termin realizacji zamówienia 

Termin realizacji niniejszego zamówienia: styczeń 2019 r. - grudzień 2019 r. 
 
III. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków. 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tego warunku: na podstawie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku 
Wykonawców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej należy dodatkowo dołączyć 
umowę spółki), wystawioną  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia - opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
na podstawie złożonego przez wykonawcą oświadczenia, że posiada on wiedzę i doświadczenie 
pozwalające na prawidłową realizację dostawy; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia - opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: na 
podstawie pisemnego oświadczenia Wykonawcy o dysponowaniu odpowiednim potencjałem oraz 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej - opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
na podstawie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 

2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

Ocena spełnienia warunków wymaganych od oferentów zostanie dokonana wg formuły “spełnia – nie 
spełnia”. Nie spełnienie chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy. 

 
IV. Oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu. 
1. Wykonawca załączy do oferty następujące dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej 
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za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy: 
1) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych -  załącznik nr 2; 
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 
ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku Wykonawców prowadzących działalność w 
formie spółki cywilnej należy dodatkowo dołączyć umowę spółki), wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

3) Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 

4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 
2 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 2. 

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 
jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów 
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 
zamówienia. 

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 2 rozdziału IV niniejszej specyfikacji 
składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 
4. Dokumenty o których mowa w pkt 3 ppkt 1) i ppkt 3) rozdziału IV niniejszej specyfikacji powinny 

być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o 
którym mowa w pkt 3 ppkt 2) rozdziału IV niniejszej specyfikacji powinien być wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

5. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju 
pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez Wykonawcę. 

7. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego: 
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy; 
2) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy); 
3) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (jeśli dotyczy). 
4) Zaświadczenie lub ekspertyzę poświadczające badania na kaloryczność oraz pozostałe 

właściwości brykietu określone w załączniku nr 1 do SIWZ. 
8. Dokumenty stanowiące załącznik do oferty powinny być ułożone zgodnie z kolejnością ustaloną w 

punkcie IV zał. nr 1 do SIWZ. 
 
V. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń 

i dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 
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1. W powyższym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
przekazywane będą pisemnie.  

2. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3. Zamawiający odpowie niezwłocznie na zadane pytania, nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym 
mowa w pkt 4 rozdziału V niniejszej specyfikacji, lub będzie dotyczył udzielonych wyjaśnień, 
Zamawiający udzieli wyjaśnień albo pozostawi wniosek bez rozpoznania. 

5. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał 
specyfikacje istotnych warunków zamówienia, lecz bez źródła zapytania, oraz zamieści na stronie 
internetowej:  www.zstulawki.ehost.pl 

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść SIWZ. 

7. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, 
którym przekazał specyfikacje istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie 
internetowej. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji 
oraz zostanie doręczona do wszystkich Wykonawców, którym  przekazano specyfikację istotnych 
warunków zamówienia. 

8. Jeżeli wprowadzona zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzić będzie 
do zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych 
"ogłoszenie o zmianie ogłoszenia”. 

9. Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie 
ogłoszenia” Zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie 
internetowej: www.zstulawki.ehost.pl 

10. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej do 
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie 
zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym 
Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści 
informację na stronie internetowej. 

11. Jeżeli będzie to konieczne Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do 
wprowadzenia zmian w ofertach.  

12. Jeżeli zmiana treści SIWZ będzie istotna, w szczególności dotyczyć będzie określenia przedmiotu, 
wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub 
sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na 
wprowadzenie zmian w ofertach. 

13. Informację o przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie przekaże wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia i umieści ją na 
stronie internetowej.   

14. Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: dyrektor Mariola Soroka-
Christow oraz Wiesław Kozłowski tel. 89/5130 226 

 
VI. Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
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VII. Opis sposobu przygotowania ofert. 

1. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze 
lub ręcznie - czytelnie, długopisem albo nieścieralnym atramentem. Zamawiający nie dopuszcza 
złożenia oferty w postaci elektronicznej.  

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jedną jednoznacznie opisaną 
propozycję. 

3. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą 
reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla 
formy organizacyjnej Wykonawcy. 
3.1. Wszystkie strony oferty muszą być spięte w sposób zapobiegający możliwości 

zdekompletowania oferty. 
3.2. Każda zapisana strona oferty musi być opatrzona kolejnym numerem, pieczęcią firmy i 

podpisem osoby upoważnionej do podpisywania oferty. 
4. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z ustawy 

lub innych dokumentów załączonych do oferty. 
5. Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu 

składania ofert. 
6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę 

podpisującą ofertę. 
7. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po 

upływie terminu składania ofert. 
8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy 

Prawo zamówień publicznych Wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo 
podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. 
Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zamówienia. 

9. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do 
protokołu zostaną udostępnione po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Oferty staną się 
jawne od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. 
U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Wykonawca może, lecz nie później niż w terminie 
składania ofert, załączyć do oferty dokumenty w wydzielonej przez siebie części, z którymi będą 
mogli się zapoznać tylko członkowie komisji i które nie będą mogły być okazywane osobom 
trzecim. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

10. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
11. Wykonawca winien umieścić ofertę w opakowaniu zaadresowanym do zamawiającego, na adres 

podany na wstępie oraz posiadającym następujące oznaczenia: 
“Oferta na dostawę paliwa w postaci stałej do Szkoły  Podstawowej  w Tuławkach” 

“Nie otwierać do dnia 30.11..2018 r.” 
oraz opatrzonym nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 
 

VIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert . 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w, Szkole Podstawowej w Tuławkach    
(sekretariat). 

2. Termin składania ofert upływa dnia 30.11..2018 r. do godz.1200. 
3. Otwarcie ofert nastąpi  po upływie ostatecznego terminu składania ofert określonego w pkt. 2, tj. w 

dniu 30.11.2018 r. w siedzibie Zamawiającego, w Szkole  Podstawowej w Tuławkach o godz. 1215. 
4. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. 
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5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć                       
na sfinansowanie zamówienia.  

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, 
którego oferta będzie otwierana, a także informację dotyczącą ceny oferty. 

7. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert Zamawiający prześle Wykonawcy 
informację z otwarcia ofert, na jego wniosek. 

8. Ofertę złożoną po terminie składania ofert zwraca się bez otwierania po upływie terminu 
przewidzianego na wniesienie protestu. 

 
IX. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Ceny należy określić w złotych polskich. 
2. Wykonawca określi cenę zamówienia na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2                    

do SIWZ.  
3. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia                                 

z uwzględnieniem postanowień zawartych w niniejszej specyfikacji. 
4. Cena ofertowa określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie 

będzie podlegać waloryzacji. 
5. Zamawiający może w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia zwrócić się do Wykonawcy na piśmie o udzielenie w określonym terminie 
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

6. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę                     
w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

7. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe - z uwzględnieniem konsekwencji 
rachunkowych dokonanych poprawek - oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty                   
z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty w sposób zgodny z art. 87 ust. 2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta 
została poprawiona. 

8. Rozliczenie, wynikające z niniejszego postępowania i podpisanej na jego podstawie umowy, 
będzie następowało za każdą dostawę paliwa. Opłata przelewem w terminie 14 dni od daty 
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

 
X. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty i sposób oceny ofert. 

        Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 

   cena ofertowa - 100,00% 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za 1 tonę brykietu wraz 
z transportem (cena brutto). 

 
XI. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty. 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy 
złożyli oferty o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego 
ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy 
wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert 
zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone; 
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia; 
d) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści informacje, o których 
mowa w rozdziale XI, pkt. 1 lit. a) niniejszej specyfikacji na stronie internetowej oraz w miejscu 
publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 
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3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni 
od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faksem, albo w terminie nie krótszym niż 10 
dni, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w inny sposób, nie później jednak niż przed upływem 
terminu związania ofertą. 

4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów,                     
o których mowa w rozdziale XI, pkt 3 niniejszej specyfikacji, jeżeli w postępowaniu zostanie 
złożona tylko jedna oferta lub nie zostanie odrzucona żadna oferta oraz nie zostanie wykluczony 
żaden wykonawca. 

5. Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zamieści 
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

6. Jeżeli Wykonawca będzie zamierzał wykonywać zamówienie z pomocą podwykonawców, to przed 
podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu projekty umów z podwykonawcami i dopiero po 
ich zatwierdzeniu przez Zamawiającego podpisze z nim umowę.  

7. Jeżeli jako najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta wspólna Wykonawców, Zamawiający będzie 
żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę 
tych Wykonawców.  

 
XII.  Warunki umowy. 

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. 
 
XIII.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia. 
 Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 

uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki 
ochrony prawnej określone w  Dziale VI – „Środki ochrony prawnej” art.179 – art.183 ustawy Prawo 
zamówień publicznych.  

 
      
  
 
 
Tuławki, dnia 09.11.2018 r.                                            ................................................................................ 

                                   (Podpis kierownika jednostki zamawiającej) 
 

 


