GSP/271/1/17
Świerczyniec, 2017-10-23
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych

Rodzaj zamówienia: DOSTAWA
Kod CPV: 09135100-5
Nazwa: DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO DO CELÓW GRZEWCZYCH DLA
GMINNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W ŚWIERCZYŃCU

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień
publicznych Dz. U. z 2017 r. poz.1579
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I. Nazwa i adres zamawiającego
Gminna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Świerczyńcu
43-220 Świerczyniec, ul. Sierpowa 38
NIP 646-24-84-165
tel./fax. (032) 218 95 86
Strona internetowa: http://www.gsp-swierczyniec.pl/
Adres poczty elektronicznej: gsp_swierczyniec@wp.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. – Dz. U. z 2017 r., poz. 1579),
zwanej dalej „Pzp”.
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (podst.
prawna: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Pzp) z możliwością zastosowania zgodnie z art.
24aa. tzw. procedury odwróconej.
3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się
będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. –
Dz. U. z 2017r., poz. 459, z późn. zm.), jeżeli przepisy Pzp. nie stanowią inaczej.
III.Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego do celów opałowych do
kotłowni Gminnej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jerzego
Popiełuszki w Świerczyńcu przy ul. Sierpowej 38 w ilości ok. 50,0 m³ (w tym:
gwarantowana ilość zakupu wynosi 40,0 m³; wielkość zakupu na prawach opcji
wynosi 32,0 m³).
2. Dostawa oleju napędowego do celów opałowych obejmuje koszty zakupu,
transportu i wyładunku.
3. Dostawy będą realizowane w częściach – jednorazowo nie mniej niż 10,0 m³.
4. Wymagania jakościowe zamawianego oleju napędowego do celów opałowych:
a. wartość opałowa nie mniej niż
42.600 kJ/kg
b. gęstość w temp. 15ºC nie większa niż 0,86 kg/dm³
c. zawartość siarki (wagowo max)
0,10 %
d. temperatura zapłonu min.
56ºC
Pozostałe parametry zgodne z Polską Normą – PN-C-96024: 2011.
5. Dostawy muszą być realizowane autocysternami wyposażonymi w legalizowane
dystrybutory. Świadectwo legalizacji (potwierdzona kopia) musi być każdorazowo
udostępniane na żądanie przedstawiciela Zamawiającego odbierającego dostawę
oleju napędowego do celów opałowych.
6. Objętość dostarczanego oleju napędowego do celów opałowych będzie mierzona
w temperaturze referencyjnej 15o C według wskazań zalegalizowanego układu
pomiarowego przy autocysternie.
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7. Realizacja dostaw będzie odbywać się na podstawie zamówień składanych pocztą
elektroniczną i/lub faksem przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego.
8. Maksymalny czas realizacji dostawy od złożenia zapotrzebowania przez
Zamawiającego – 48 godzin (dotyczy dni roboczych).
9. Przyjmowanie dostaw w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00. (w innych
godzinach i dniach – tylko po wcześniejszym ustaleniu takiej możliwości z osobami
odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacja zamówienia).
10. Do każdej dostawy należy załączyć świadectwo jakości wystawione przez
producenta oleju napędowego do celów opałowych lub jednostkę upoważnioną do
wykonywania badań, zawierające co najmniej parametry określone w pkt III ppkt 4.
SIWZ.
11. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 09 13 51 00-5 – olej
opałowy.
12. Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określa projekt umowy (zał. nr 5 do
niniejszej SIWZ).
13. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w
art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 Pzp,
14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i oferty
wariantowej.
IV.

Termin wykonania zamówienia

Od dnia podpisania umowy do dnia 31 października 2018 r. (lecz nie dłużej niż do
zrealizowania dostaw całej zamówionej ilości).
V.

Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają wymagane przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu,
dotyczące:
a)
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, które wynikają z odrębnych przepisów:
posiadają aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu paliwami, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r.,
poz.220 z późn. zm.);
b)
sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia sumę
ubezpieczenia min. 150 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych
i 00/100);
c)
zdolności technicznej lub zawodowej:
3

wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
co najmniej jedną dostawę związaną z przedmiotem zamówienia.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Za dostawę odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącej
przedmiot zamówienia uznaje się wykonanie co najmniej jednej usługi
polegającej na dostawie oleju napędowego do celów opałowych na kwotę
co najmniej 15.000,00 PLN brutto każda, wraz z załączeniem dokumentów
potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie i rzetelnie.
W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, opisanych w ogłoszeniu
o zamówieniu oraz w punkcie 1.2) lit b SIWZ Zamawiający wskazuje, iż w
przypadku gdy w dokumentach złożonych przez Wykonawcę w celu potwierdzenia
ich spełnienia, wskazane są wartości w innych walutach niż PLN, Zamawiający dla
oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu przyjmie średni kurs NBP
(tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 23
Ustawy przepisy i zapisy SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem
punktu 4. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego
zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zamówienia.
W wypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
warunek, o którym mowa w punkcie 1.2) lit. a) mogą wykazać jedynie te podmioty,
które będą realizować część zamówienia, do której wykonania wymagane jest
posiadanie wymienionych w tym punkcie uprawnień.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa
w ppkt. 1.2), w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają
na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22.
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do
4

udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów
nie ponosi winy.
9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o którym mowa w pkt. 5, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez
zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia,
jeżeli wykaże spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w punkcie. 1.2).
V. 1. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 Pzp.
Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie przesłanek,
o których mowa w art. 24 ust. 5 Pzp.
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Zgodnie z dyspozycją art. 24aa. ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający w niniejszym
postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
VI.1. Oświadczenia lub dokumenty, które należy złożyć w załączeniu do oferty:
1. Do oferty sporządzonej w oparciu o formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do
SIWZ każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert:
1) Oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy dot. podstaw wykluczenia,
sporządzone wg Załącznika Nr 2 do SIWZ;
2) Oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy dotyczące spełnienia
warunków sporządzone wg Załącznika Nr 2 do SIWZ ;
3) Zobowiązanie na podstawie art. 22a Ustawy do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia wg Załącznika Nr 2 do
SIWZ, jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
4) Uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo w oryginale, jeżeli
Wykonawca działa przez pełnomocników.
2. Oświadczenia o których mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, sporządzone wg Załącznika
Nr 2 do SIWZ mają być złożone w zakresie wskazanym przez Zamawiającego
w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Informacje zawarte w tych
oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,
oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, sporządzone wg Załącznika
Nr 2 do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
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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..
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim
powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje
o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy,
sporządzonym wg Załącznika Nr 2 do SIWZ.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.
VI.2. Oświadczenia lub dokumenty, które należy złożyć po terminie składania ofert:
1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 pkt 23 Ustawy Wykonawca, działając zgodnie z art. 24 ust.11 Ustawy, w
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.
1 pkt 23 Ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. Wraz
ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym wykonawcą uczestniczącym w niniejszym przetargu nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,
oświadczenie, o którym mowa w punkcie 1, składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.
VI.3. Oświadczenia lub dokumenty, które składa Wykonawca, którego oferta została
najwyżej oceniona.
Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1
Ustawy.
Zgodnie z art. 26 ust. 2 Ustawy przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wzywa
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie
krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia wskazanych w niniejszym postępowaniu:
1) Aktualna koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
paliwami;
2) Opłacona polisa, a jeżeli Wykonawca z uzasadnionej przyczyny nie może złożyć
tego dokumentu inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 150 000 PLN.
3) 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,
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wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze
wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ;
VII Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami.
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

Porozumiewanie się z Wykonawcami w sprawach istotnych, merytorycznych –
pisemnie oraz za pomocą faksu, w sprawach nie mających znaczenia merytorycznego
– dopuszczalny kontakt telefoniczny.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że
wniosek treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Odpowiedzi na zapytania będą stanowiły integralną część SIWZ.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 7.2. lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków
o wyjaśnienie treści SIWZ.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła
zapytania, a także zamieszcza na stronie internetowej, na której została opublikowana
specyfikacja, tj. www.gsp-swierczyniec.pl
Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania
ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych
warunków zamówienia oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, na której
została opublikowana specyfikacja, tj. www.gsp-swierczyniec.pl
Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują pisemnie w języku polskim. Zamawiający dopuszcza również
przekazanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem oraz
elektronicznie. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia lub inne informacje za pomocą faksu oraz elektronicznie, każda ze
stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:
a) w sprawach technicznych i formalnych:
imię i nazwisko: Stanisława Więcek
stanowisko służbowe: wicedyrektor szkoły
tel./fax. 32 218 95 86
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10. Informacji dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego udziela się
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00.
VIII. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
IX. Termin związania ofertą.
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
X. Opis sposobu przygotowywania ofert.
Opakowanie i adresowanie oferty
Oferta winna być złożona w dwu zamkniętych kopertach - wewnętrznej i zewnętrznej.
Koperta zewnętrzna winna jedynie posiadać adres Gminna Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu i napis:
Przetarg nieograniczony
”Dostawa oleju napędowego do celów opałowych w ilości ok. 50,0 m³”
Nie otwierać przed godz. 10.15 dnia 31.10.2017 r.
Na kopercie wewnętrznej należy napisać wyraźnie dokładną nazwę i adres
Wykonawcy oraz nazwę przetargu jw.
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – sekretariat Gminnej Szkoły
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jerzego Popiełuszki w
Świerczyńcu, 43-220 Świerczyniec ul. Sierpowa 38 do dnia 31.10.2017 r. do godz.
10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.10.2017 r. o godz.10.15 w siedzibie Zamawiającego.
XII.Opis sposobu obliczenia ceny.
1.

2.
3.

Przed przystąpieniem do obliczenia ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie
i szczegółowo zapoznać się z opisem przedmiotu zamówienia, określonym
w Rozdziale III SIWZ.
Cena musi być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w złotych
i groszach polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.
Wykonawca określi cenę jednostkową brutto za 1 m³ oleju napędowego do celów
opałowych oraz ogólną cenę zamówienia poprzez pomnożenie ceny jednostkowej
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4.

5.

6.
7.
8.

przez maksymalną ilość zamawianego oleju napędowego do celów opałowych, tj.
cena jednostkowa x 50,0 m³ oleju napędowego do celów opałowych.
W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty przez Zamawiającego, będzie brana pod
uwagę cena (wartość brutto) obejmująca podatek VAT, wskazana przez Wykonawcę
w „Formularzu ofertowym”. W celu umożliwienia porównania poszczególnych ofert
należy podać cenę dostawy jednego litra oleju napędowego do celów opałowych
w przeliczeniu na dzień 23.10.2017r.
Cena ta będzie weryfikowana z danymi cenowymi jednego m³ oleju napędowego do
celów opałowych w przeliczeniu na dzień 23.10.2017r. podanymi na stronach
internetowych głównych producentów, tzn. Grupy Lotos i PKN Orlen (po dodaniu
marży lub odjęciu upustu).
Wykonawca zobowiązany jest do podania wysokości doliczonej marży lub upustu
(kwotowo, odpowiednio ze znakiem+ lub -).
Wysokość upustu/marży podana w ofercie będzie stała przez cały okres
obowiązywania umowy.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą za wykonanie niniejszego
zamówienia będą prowadzone w złotych polskich.

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriów w kolejności od najważniejszego do najmniej
ważnego.
1.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Przeprowadzający postępowanie
stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
LP

KRYTERIA

WAGA
%

Ilość
pkt.

1

Cena
brutto
oleju opałowego
za
okres
z
uwzględnieniem
stałej
marży/upustu
(C)

60

60

Termin dostawy
jednorazowej
(Td)

20

Termin płatności
(Tp)

20

2

3

Sposób oceny: wzory, uzyskane
informacje mające wpływ na ocenę
Najniższa cena oferty
Ilość pkt. = ------------------------------ x
Cena oferty badanej
60

20
Do 24 godzin – 20 pkt.
Do 48 godzin – 10 pkt.
20
21 dni – 10 pkt.
30 dni – 20 pkt.

Razem

100

100

Ilość pkt. = Suma pkt. za kryteria 1
-3

Zamawiający ustala, że:
a)
minimalny termin płatności faktury zaproponowany przez Wykonawcę nie
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może być krótszy niż 21 dni od daty złożenia faktury w sekretariacie Zamawiającego;
b)
maksymalny termin płatności faktury zaproponowany przez Wykonawcę nie
może być dłuższy niż 30 dni
od daty złożenia faktury w sekretariacie
Zamawiającego.
Informację dotyczącą terminu płatności faktury, każdy Wykonawca poda
w „Formularzu ofertowym” stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ.
2.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska uzyska łącznie największą
liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z
podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P= C+Td+Tp,

3.
4.

gdzie:
P – liczba punktów przyznanych badanej ofercie,
C – Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „Cena”,
Td – liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „Termin dostawy jednorazowej”,
Tp – liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „Termin płatności”
Wyniki działań podawane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.
Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.

XIV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między Zamawiającym a Wykonawcą.
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych; rozliczenia
między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający:
1) zawiadamia 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 każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne,
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
10

2.

3.

4.
5.

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie
umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2) zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 1.1) lit a) na stronie internetowej
oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
niniejszego zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego,
wymaga się przedstawienia umowy regulującej współpracę Wykonawców.
Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze
sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
Wykonawca jest zobowiązany do stawienia się w celu zawarcia umowy w terminie
i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty
najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert złożonych bez przeprowadzania ich
ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.
XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez
Wykonawcę.
XVII. Wzór umowy.
Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w
toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli
ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3. 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.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.
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5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu:
1) 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 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 10 dni - jeżeli
zostały przesłane w inny sposób;
2) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ –
w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych, lub SIWZ na stronie internetowej;
3) wobec czynności innych niż określone w ppkt 1 i 2 - w terminie 5 dni od dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
4) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej – odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 6.
Zgodnie z art. 180 ust. 5 Pzp, odwołujący przesyła kopię odwołania
Zamawiającemu przed upływem terminu wniesienia odwołania w taki
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) stronom oraz uczestnikom
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania Zamawiającego.
9. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
10. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które
nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Pzp.
11. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza
czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców
w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
12. Na czynności, o których mowa w pkt 10, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem
art. 180 ust. 2 Pzp.
13. Szczegółowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej określa Dział VI Pzp –
Środki ochrony prawnej.
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Załącznik nr 1 do SIWZ
OFERTA WYKONAWCY

Wykonawca:
………..........................................................................................................................
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................\
(nazwa i siedziba firmy, telefon, fax)

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych z dn. 29.01.2004r. (Dz. U. z 2017r., poz. 1579), w sprawie wykonania
dostawy pod nazwą:
„Dostawa oleju napędowego do celów opałowych w ilości ok. 50,0 m³”

I.

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w pkt. III SIWZ za
cenę:

Nazwa handlowa oleju:
………………………………………………….…...………………….….....………….......
Producent:
………………………………………………………..……….….….………….……………
Cena 1 m³ oleju netto ze strony internetowej producenta na dzień 23.10.2017r.
wynosi:
…………………………………………………..…………………………………………….
Wysokość netto marży doliczanej do ceny jw. (ze znakiem "+") lub upustu
od ceny jw. ( ze znakiem "-" ) - ………………. zł/ m³ (z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku ).
netto ........................../1 m³ + .................% VAT, tj. ...............................PLN
brutto/1 m³
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Kwota oferty brutto słownie za 1 m³:
.....................................................................................................................................
Ogólna cena za realizację całego przedmiotu zamówienia:
…………………………….. x 50,0 m³ = …………………….. PLN brutto
Cena brutto za 1 m

II.

a)
b)

Proponujemy termin płatności faktury ……… dni od daty złożenia faktury w siedzibie
Zamawiającego.
Zamawiający ustala, że:
minimalny termin płatności faktury zaproponowany przez Wykonawcę nie może być
krótszy niż 21 dni od daty złożenia faktury w sekretariacie Zamawiającego;
maksymalny termin płatności faktury zaproponowany przez Wykonawcę nie może
być dłuższy niż 30 dni od daty złożenia faktury w sekretariacie Zamawiającego.

III.

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione przez
Zamawiającego innym wykonawcom znajdują się w ofercie na stronie
…………………….

IV.

Osoby do kontaktów z Zamawiającym:
Osoba/osoby* do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie
zobowiązań umowy będzie:

...................................................................... tel. kontaktowy, faks: ...................................

…………………………………….................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 25A UST. 1 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R.
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ JAKO: USTAWA PZP),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
ORAZ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:
…..............................................................................................................................................
Adres
.......................................................................................................................................
NIP …....................................................

Regon ..........................................................

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa oleju
napędowego do celów grzewczych dla gminnej szkoły podstawowej z oddziałami
integracyjnymi w Świerczyńcu, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1
pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania
na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę
wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art.
24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….
3. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez
zamawiającego w Rozdziale IV pkt 1.2) SIWZ.

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

………………………………….
Pieczęć i podpis Wykonawcy
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………
………………………………………..
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

……………………………………………..
Pieczęć i podpis Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych
podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….………………………………
…………………………………………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia;
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………….
Pieczęć i podpis Wykonawcy

Oświadczam, że wskazani powyżej podwykonawcy spełniają warunki udziału w
postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale IV pkt. 1.2) SIWZ.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………….
Pieczęć i podpis Wykonawcy
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez zamawiającego w rozdziale IV pkt. 1.2) SIWZ, polegam na zasobach
następującego/ych podmiotu/ów:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….

w

następującym

zakresie:

……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

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

……………………………………………..
Pieczęć i podpis Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

……………………………………………..
Pieczęć i podpis Wykonawcy
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Załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający:
GMINNA SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI
ul. Sierpowa 38
43-220 Świerczyniec
Wykonawca:
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

INFORMACJA
o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr GSP/271/1/2017
na Dostawa oleju napędowego do celów grzewczych dla Gminnej Szkoły Podstawowej z
Oddziałami Integracyjnymi w Świerczyńcu prowadzonego przez Szkołę Podstawową
im. ks. Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu oświadczam, co następuje:*
Nie należymy do grupy kapitałowej
Należymy do grupy kapitałowej
Jeżeli Wykonawca wchodzi w skład grupy kapitałowej, do niniejszej informacji załącza listę
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. Lista podmiotów należących do
grupy kapitałowej:**
1. …………………………………………………………….
2. …………………………………………………………….

Miejscowość ................................................................. dnia ........................................ r.

..................................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

*odpowiednie zakreślić
**uzupełnić w przypadku przynależności do grupy kapitałowej*** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz.184, ze zmianami).
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Załącznik nr 4 do SIWZ
Wykaz wykonanych dostaw w zakresie objętym zamówieniem

Nazwa wykonawcy:

Adres wykonawcy:

Tel./fax.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy wykażą, że wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej
jedną dostawę związaną z przedmiotem zamówienia.
Za dostawę odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia uznaje się wykonanie co
najmniej jednej usługi polegającej na dostawie oleju napędowego do celów opałowych na kwotę co najmniej 15.000,00
PLN brutto każda, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie
i rzetelnie.
Uwaga:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunek określony
w rozdziale V pkt. 1 ppkt. 2) ust. c. SIWZ spełnia przynajmniej jeden z Wykonawców albo łącznie wszyscy
Wykonawcy.

Rodzaj
dostaw
(nazwa,
adres)

Wartość
dostaw

Data wykonania
dostawy

Zamawiający

W załączeniu dowody potwierdzające, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (dotyczy wyłącznie
dostaw podanych w tabeli).

...............................................................
(data i podpis/y Wykonawcy)
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Załącznik nr 5 do SIWZ

WZÓR
Istotne Warunki Umowy
UMOWA nr ....../….

zawarta w dniu ……………. pomiędzy Gminą Bojszowy – Gminną Szkołą Podstawową z
Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu, ul. Sierpowa 38, 43-220
Świerczyniec, reprezentowaną przez:
mgr Gabrielę Kucharczyk

-

Dyrektora Gminnej Szkoły Podstawowej w Świerczyńcu

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a
…………………………………….……………………………………………………………………
reprezentowaną przez:
……………………………………………………..………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..………………..
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”
o następującej treści:
Prawo trwałego zarządu na rzecz Gminnej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w
Świerczyńcu ustalone na podstawie decyzji Nr 1/2010 Wójta Gminy Bojszowy z dnia
01.03.2010r. oraz na podstawie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego dotyczącego
zadania pn. „Dostawa oleju napędowego do celów opałowych w ilości ok. 50,0 m 3”
(ogłoszonego w BZP w dniu 23.10.2017r.) przeprowadzonego zgodnie z Ustawą Prawo
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2017r., poz. 1579):

§1
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie sukcesywnych dostaw
oleju napędowego do celów opałowych w ilości ok 50,0 m3 (w tym gwarantowana ilość zakupu
wynosi 40,0 m3; wielkość zakupu na prawach opcji wynosi 32,0 m3) do kotłowni w budynku
Gminnej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Świerczyńcu przy ul. Sierpowej
38.
2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczany olej napędowego do celów opałowych będzie posiadać
parametry zgodne z Polską Normą – PN-C-96024:2011 pod nazwą handlową ……………….
lub inny o parametrach jn.:
a) wartość opałowa nie mniej niż
42.600 kJ/kg
b) gęstość w temp. 15ºC nie większa niż
0,86 kg/dm³
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c) zawartość siarki (wagowo max)
0,10 %
d) temperatura zapłonu min.
56ºC
3. Koszty transportu olej napędowego do celów opałowych do wymienionej wyżej instytucji oraz
ryzyko dostaw ponosi Wykonawca.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego zmniejszenia ilości dostawy oleju
napędowego do celów opałowych. Minimalna gwarantowana ilość dostarczonej oleju
napędowego do celów opałowych to 40,0 m3.
5. Wielkość dostaw i termin ich realizacji wynika z zapisów SIWZ.

§2
Wykonawca zobowiązuje się do:
 wykonania dostawy wynikającej ze złożonej i wybranej oferty,
 dostarczenia oleju napędowego do celów opałowych o parametrach identycznych jak
w złożonej i wybranej ofercie.
§3
Termin realizacji dostawy od dnia ……………….. do dnia 31.10.2018r.
§4
1. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w całym okresie trwania umowy.
2. Dostawy będą realizowane autocysternami wyposażonymi w legalizowane dystrybutory.
Świadectwa legalizacji (potwierdzona kopia) musi być każdorazowo udostępniane na żądanie
przedstawiciela Zamawiającego odbierającego dostawę oleju napędowego do celów
opałowych.
3. Realizacja dostaw będzie odbywać się na podstawie zamówień częściowych składanych pocztą
elektroniczną i/lub faksem.
4. Przyjmowanie dostaw w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00. (w innych godzinach i
dniach – tylko po wcześniejszym ustaleniu takiej możliwości z osobami odpowiedzialnymi za
nadzór nad realizacją zamówienia).
5. Do każdej dostawy będzie załączone świadectwo jakości producenta oleju napędowego do
celów opałowych zawierające co najmniej parametry określone w pkt. 2 § 1 wystawione przez
uprawnione do tego laboratorium
6. Maksymalny czas realizacji dostawy od złożenia zapotrzebowania przez Zamawiającego – 48
godzin (dotyczy dni roboczych).
7. Przez cały okres trwania umowy Wykonawca musi posiadać ważną koncesję na obrót olejem
napędowym do celów opałowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli aktualności
w/w koncesji.

§5
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1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za każdy dostarczony m³ oleju napędowego do celów
opałowych kwotę obliczoną na podstawie ceny 1 m3 oleju z dnia dokonanej dostawy do
Zamawiającego podanej na stronie internetowej producenta od którego Dostawca kupuje olej,
tj.
- ………………………….. z
odjęciem stałego upustu lub marży – wynoszącego
……………….. zł netto + należny podatek VAT w obowiązującej wysokości.
2. Postawą wystawienia faktury VAT będzie dostarczona ilość oleju z uwzględnieniem
normatywnych ubytków wg wskazań zalegalizowanego układu pomiarowego z kompensacją do
15o C przy autocysternie.
3. Powyższa cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem dostawy 1 m³ oleju
napędowego do celów opałowych.
4. Wysokość upustu/marży podana jw. będzie stała przez cały okres obowiązywania umowy.
5. Dopuszcza się fakturowanie częściowe za każdą dostarczoną partię oleju napędowego do
celów opałowych.
6. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po
dostarczeniu i odebraniu przez Zamawiającego każdej partii oleju napędowego do celów
opałowych w terminie do ……….dni od daty złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego, tj.
zgodnym z ofertą.
7. Należność będzie regulowana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy.
8. Od zwłoki w zapłacie Wykonawcy służy prawo naliczenia odsetek ustawowych.
9. W przypadku wykonania usługi przez podwykonawców konieczne jest dostarczenie
Zamawiającemu dowodu zapłaty na ich rzecz. Nie dostarczenie przez Wykonawcę dowodu
przelewu na rachunek podwykonawców albo innego dowodu zapłaty wraz z oświadczeniem
podwykonawców, że wszystkie należności podwykonawców
z tytułu zrealizowanych
przez nich części przedmiotu umowy zostały przez Wykonawcę uregulowane powoduje
niewymagalność roszczenia Wykonawcy za usługi wykonane przez podwykonawcę.
10. Rozliczenia z podwykonawcami za wykonane przez nich części przedmiotu umowy następować
będą w następujący sposób:
a) w przypadku wykonania części przedmiotu umowy przez podwykonawców, Wykonawca
składając fakturę, która opiewa na zakres wykonywany również przez podwykonawcę,
dokona stosownego podziału należności pomiędzy Wykonawcę i podwykonawcę.
b) zapłata całości należności będzie następowała w całości na rzecz Wykonawcy.
c) Wykonawca w ciągu 14 dni od daty przekazania na jego rachunek bankowy przez
Zamawiającego środków za wystawioną fakturę przedłoży w siedzibie Zamawiającego
dowód przelewu na rachunek podwykonawców albo inny dowód zapłaty wraz z
oświadczeniem podwykonawców, że wszystkie należności podwykonawców z tytułu
zrealizowanych przez nich części przedmiotu umowy zostały przez Wykonawcę
uregulowane na kwotę w załączniku do faktury.
d) w przypadku nie dostarczenia w w/w terminie przez Wykonawcę dowodu przelewu na
rachunek podwykonawców albo innego dowodu zapłaty wraz z oświadczeniem
podwykonawców, że wszystkie należności podwykonawców z tytułu zrealizowanych przez
nich części przedmiotu umowy zostały przez Wykonawcę uregulowane, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do zatrzymania kwoty należnej podwykonawcy z następnej faktury
Wykonawcy do momentu spełnienia warunku podanego w pkt c.
e) w przypadku faktury końcowej, z której Wykonawca zobowiązany jest do przekazania
należności podwykonawcom, Wykonawca w terminie 10 dni przed upływem terminu
płatności faktury końcowej przez Zamawiającego złoży dowód przelewu dokonanego na
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f)

rachunek podwykonawcy albo inny dowód zapłaty wraz z oświadczeniem podwykonawcy,
że wszystkie należności podwykonawcy z tytułu zrealizowanych przez niego części
przedmiotu umowy zostały przez Wykonawcę uregulowane; nieprzekazanie przez
Wykonawcę w/w dokumentów spowoduje zatrzymanie z faktury końcowej wynagrodzenia
należnego podwykonawcom do momentu spełnienia tego warunku.
brak zachowania przez Wykonawcę warunków określonych w pkt d) oraz e) zwalnia
Zamawiającego z zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur w części dotyczącej
zatrzymania kwot. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności
w stosunku do podwykonawców obciążają Wykonawcę.

W przypadku gdy Wykonawca nie powierza wykonania części zamówienia podwykonawcom nie
stosuje się zapisu ust. 8 i 9.
§6
1. Strony niniejszej umowy przewidują możliwość negocjowania wydłużenia terminu płatności za
zrealizowane dostawy (określonego w pkt. 6 § 5).
2. Wynik negocjacji zapisany zostanie w formie protokołu uzgodnień i podpisany przez obie strony.
3. Dostawca nie może wstrzymać dostaw (po przekroczeniu przez Zamawiającego terminu
zapłaty) bez uprzedniego przeprowadzenia negocjacji.
4. Dostawca nie może przenieść wierzytelności przysługujących mu względem Zamawiającego na
stronę trzecią bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej.
§7
1. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji
podatkowej NIP: 646-24-84-165.
2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji
podatkowej NIP: ………………….
§8
1. Odpowiedzialnym za nadzór nad realizacja zamówienia ze strony Zamawiającego jest
p. Stanisława Więcek.
2. Odpowiedzialny za
realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest
p.
……………………….......

§9
Strony postanawiają, że formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane
w następujących wypadkach i wysokościach:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną w przypadku zwłoki w terminowym
wykonaniu dostawy w wysokości obniżki o 1% umownej ceny każdego 1 m³ oleju napędowego
do celów opałowych zamówionej partii, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu
wykonania dostawy określonego w pkt. 6 § 4. Kary mogą być nakładane wielokrotnie.
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2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za
nie zrealizowaną część dostawy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z
winy Wykonawcy.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za nie
zrealizowaną część dostawy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy
Zamawiającego.
§ 10
1. Niniejszą umowę strony mogą rozwiązać w każdym czasie za obopólnym porozumieniem.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części (bez zapłaty kar
umownych na rzecz Wykonawcy) :
 w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (w
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach),
 jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
 jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
 jeżeli Wykonawca nie rozpoczął dostaw bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
 jeżeli Wykonawca zaprzestał wykonywania dostaw, tzn. nie dostarczył właściwie zamówionej
partii oleju napędowego do celów opałowych w terminie pięciu dni kalendarzowych od dnia
złożenia częściowego zapotrzebowania,
 w razie dostarczenia produktu nie spełniającego wymagań określonych w pkt. 2 § 1,
 w przypadku braku korzystnego rozpatrzenia zasadnej reklamacji o której mówi pkt. 3 § 14.
3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada
zobowiązany jest do dokonania zapłaty wynagrodzenia za dostawy, które zostały wykonane do
dnia odstąpienia.
4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:
 Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania
w terminie 1 miesiąca od upływu terminu ich zapłaty, określonego w niniejszej umowie,
 Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
5. Poza okolicznościami określonymi w pkt. 2 i 4 Zamawiający lub Wykonawca może odstąpić od
realizacji umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy postanowienia umowy
powodując utratę jego zasadniczych korzyści wynikających z umowy.
6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
7. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę i
powstania przez to szkód przekraczających wartość kar umownych, Zamawiający zastrzega
sobie prawo dochodzenia odszkodowania do rzeczywistej ich wielkości na zasadach ogólnych
Kodeksu Cywilnego.
§ 11
W przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy może być ona rozwiązana ze skutkiem
natychmiastowym.
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§ 12
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 13
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie,
w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą
naruszyć postanowień zawartych w art. 144 PZP.
§ 14
1. W razie wystąpienia sporu w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, strony zobowiązane
są wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego i polubownego.
2. Uzasadnione roszczenie Wykonawcy powinno być skierowane na piśmie, w formie reklamacji
do Zamawiającego (i odwrotnie), który zobowiązany jest pisemnie ustosunkować się co do
zasadności roszczenia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia.
3. W przypadku zgłoszonej przez Zamawiającego formalnej reklamacji dotyczącej ilości lub jakości
dostarczonego oleju napędowego do celów opałowych, Wykonawca jest zobowiązany do
zajęcia stanowiska w ciągu trzech dni roboczych. Gdy reklamacja będzie zasadna –
Wykonawca musi przedstawić sposób jej rozpatrzenia korzystny dla Zamawiającego.
4. Reklamacje jakościowe dostaw będą rozpatrywane po komisyjnym pobraniu próbek, w tym
próbki rozjemczej, przy udziale przedstawicieli Zamawiającego i Dostawcy.
5. Sporny produkt będzie badany przez niezależny instytut. Podstawą uznania reklamacji będzie
okoliczność pozwalająca stwierdzić zmniejszenie użyteczności produktu uniemożliwiające jego
stosowanie zgodnie z przyjętym przeznaczeniem oraz odstępstwa od powołanych powyżej
parametrów technicznych i wymogów odpowiednich PN.
6. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 15
Umowę sporządzono w 3-ech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egz. dla Zamawiającego
i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający:

Wykonawca:

UWAGA:
Ostateczna treść umowy zostanie określona z uwzględnieniem warunków wybranej oferty.
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