Znak sprawy: 350.WOiZ.30.11.2017.ON

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

Dotyczy:
przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwot, o których mowa w art.
11 ust. 8 ustawy PZP

na dostawę oleju napędowego

Zatwierdzam:

Sulechów, dnia 3 listopada 2017 roku

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
1.

Zamawiający:

Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o. o.
adres: 66-100 Sulechów, ul. Poznańska 18
godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00
tel. 68 385 24 07-09, faks: 68 385 23 70,
NIP: 973-07-12-918, REGON: 977922651
KRS Nr 0000034054 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy
Konto bankowe: BZ WBK S.A. I O/Sulechów 22 1090 1580 0000 0000 5805 0470
Kapitał zakładowy: 34’561’000 zł
Biuletyn Informacji Publicznej: http://supekom.bip.sulechow.pl
adres e-mail: zarzad@supekom.pl
2.

Tryb udzielenia zamówienia:

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia – dalej zwane „postępowaniem” – prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późniejszymi zmianami),
zwanej w dalszej części „ustawą PZP” oraz na podstawie aktów wykonawczych do w/w ustawy.
2.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
2.3. Postępowanie toczy się przed powołaną do przygotowania i przeprowadzenia niniejszego
postępowania komisją przetargową.
2.4. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone dla dostaw w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od
których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1880).
2.5. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
 Biuletyn Zamówień Publicznych
 strona internetowa Zamawiającego – http://supekom.bip.sulechow.pl
 tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
2.6. Postępowanie oznaczone jest znakiem: 350.WOiZ.30.11.2017.ON
Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.
3.
3.1.

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego do pojazdów i sprzętu
Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom” Sp. z o. o. w Sulechowie.

L.p.
1

Nazwa materiału
Olej napędowy na rok 2018

Szacunkowa ilość
52 200 litrów

Zapotrzebowanie na zamówiony olej napędowy może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu)
w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego w czasie trwania umowy, jednakże ostateczna
kwota wynagrodzenia nie może przekroczyć ogólnej wartości przedmiotu umowy. Ilość
dostarczanego oleju napędowego, wskazana powyżej, jest ilością orientacyjną, stąd w przypadku
ograniczenia przez Zamawiającego ilości zakupionego oleju napędowego w stosunku do
zamówionego, nie będzie to uznane przez Wykonawcę za odstąpienie od umowy i tym samym
Wykonawca nie będzie miał prawa do dochodzenia od Zamawiającego odszkodowania z tytułu
zakupu mniejszej ilości oleju napędowego. Zamawiający zapewnia, że gwarantowana minimalna
ilość zakupionego przez niego oleju napędowego wyniesie 35 000 litrów, pozostała część
szacowanego do zakupu oleju napędowego zostanie zakupiona w zależności od bieżących potrzeb
Zamawiającego.

3.2.

Dostawa oleju napędowego następować będzie przez zatankowanie pojazdów i sprzętu
Zamawiającego na podstawie kart drogowych, ewidencji przebiegu pojazdu lub kart pracy sprzętu,
w których Wykonawca każdorazowo dokona adnotacji o wielkości sprzedaży. W przypadku
tankowania pojazdów i sprzętu oraz poboru paliwa do beczki lub kanistra dostawa paliw musi
następować na podstawie wcześniej dostarczonego, sukcesywnie aktualizowanego, wykazu
pracowników podpisanego przez Zamawiającego. W sytuacjach wyjątkowych Zamawiający
zastrzega sobie możliwość telefonicznego powiadomienia Wykonawcy o upoważnieniu pracownika
do pobrania paliwa. Jednocześnie Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia Wykonawcy
nowego wykazu pracowników upoważnionych do tankowania oleju napędowego. Dopuszczalne
jest również tankowanie pojazdów i sprzętu Zamawiającego przy użyciu elektronicznych kart
paliwowych wystawianych na numer rejestracyjny samochodu lub imię i nazwisko kierowcy lub
nazwę Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że każdorazowo wraz z fakturą Wykonawca ma
obowiązek dostarczać dowody wydania paliwa w formie wydruku z systemu obsługującego karty
paliwowe na stacjach paliw.
Uwaga: Zamawiający zastrzega, że stacje paliw na których odbywać się będzie tankowanie
pojazdów i sprzętu Zamawiającego nie mogą znajdować się w odległości większej niż 5 km od
siedziby Zamawiającego (ul. Poznańska 18, 66-100 Sulechów).

3.3.

Wyszczególniony w pkt. 3.1 SIWZ olej napędowy musi odpowiadać standardom określonym
w obowiązujących normach (rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 roku
w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych - tekst jednolity: Dz. U. z 2015, poz. 1680).

3.4.

Olej napędowy musi być zgodny z normą ON /PN-EN 590, tj. być przeznaczony do stosowania
w silnikach typu samochodowego o zapłonie samoczynnym (Diesla).

3.5.

Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że zła jakość oleju napędowego była przyczyną awarii lub
zniszczenia części, urządzeń - Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia strat, jakie z tego
tytułu poniesie Zamawiający.
W takim przypadku przeprowadzona zostanie następująca procedura: Zamawiający pobierze
z pojazdu lub sprzętu próbki paliwa do badania w obecności przedstawiciela Wykonawcy,
zobowiązanego do niezwłocznego stawienia się na miejsce poboru próbek po uprzednim
telefonicznym lub pisemnym powiadomieniu o poborze. Pobrane próbki zostaną zabezpieczone
w sposób uzgodniony przez strony (zaplombowane, zabezpieczone taśmą z podpisami
i pieczątkami stron, itp.), a następnie w sposób uzgodniony przez strony przesłane lub przewiezione
do laboratorium w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia ich pobrania. Jeżeli
przedstawiciel Wykonawcy nie pojawi się na miejscu poboru próbek, uzna się, że Wykonawca
wyraża zgodę na pobór próbek bez jego obecności i tym samym, że nie kwestionuje prawidłowości
ich poboru oraz nie kwestionuje identyczności materiału oddanego do badania, z tym który został
pobrany.
W przypadku gdy wyniki badań wykażą, że olej napędowy nie spełnia wymagań określonych
przepisami prawa koszty ich wykonania obciążą Wykonawcę, w przeciwnym wypadku koszty
poniesie Zamawiający. W przypadku gdy zostanie stwierdzone, że olej napędowy nie spełnia
wymagań określonych przepisami prawa Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia strat, jakie
Zamawiający poniósł z tytułu awarii lub zniszczenia części, urządzeń, na co Zamawiający
przedstawi odpowiednie kserokopie dowodów księgowych. W celu potwierdzenia dostarczania
przez Wykonawcę odpowiedniej jakości paliwa do pojazdów i sprzętu Zamawiającego,
Zamawiający ma prawo w każdym czasie trwania umowy w obecności przedstawiciela
Wykonawcy dokonać poboru próbek oleju napędowego do badania bezpośrednio ze stacji paliw, na
której odbywa się tankowanie pojazdów i sprzętu. Procedura zabezpieczenia i oddania próbek do
badania przebiegać będzie identycznie jak wyżej opisano.

3.6.

Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy dostarczenia charakterystyk
dostarczanego Zamawiającemu oleju napędowego.

3.7.

Wykonawca będzie prowadził ewidencję wydanego oleju napędowego na drukach dostarczonych
przez Zamawiającego i potwierdzoną pisemnie przez pobierającego. Dopuszczalne jest również
prowadzenie ewidencji przy użyciu elektronicznego systemu z wykorzystaniem elektronicznych
kart paliwowych, pod warunkiem, że wydruki przygotowane w oparciu o system elektroniczny
będą zawierały m.in.:
- datę tankowania,
- imię i nazwisko kierowcy,
- markę pojazdu
- numer rejestracyjny,

- ilość pobranego oleju napędowego,
i będą dostarczane co tydzień wraz z fakturą wystawioną po realizacji zamówienia.
3.8.

Wielkość i termin tankowania pojazdów i sprzętu Zamawiającego wynikać będzie z jednostronnych
dyspozycji Zamawiającego.

3.9.

Wykonawca, po przekroczeniu przez Zamawiającego kwoty zakupu oleju napędowego,
w wysokości 160’000,00 zł netto, zobowiązany jest do codziennego przesyłania drogą mailową lub
telefoniczną, informacji dotyczącej ilości i wartości, wydanego pracownikom Zamawiającego
w danym dniu, oleju napędowego.

3.10. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości realizacji zamówienia w inny sposób (np.
na innej stacji paliw), w sytuacji, gdy nie będzie mógł świadczyć dostaw, z zastrzeżeniem, że
w takiej sytuacji koszt realizacji zamówienia nie ulegnie zwiększeniu, a zastępcza stacja paliw nie
będzie znajdować się w odległości większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego.
3.11. W sytuacji, kiedy Wykonawca nie będzie mógł realizować dostaw i nie wskaże innej stacji paliw,
ani innego sposobu realizacji zamówienia w terminie max. do 3h od momentu zaistnienia
okoliczności uniemożliwiających realizację dostaw, Zamawiający sam dokona wyboru zastępczej
stacji paliw, z zastrzeżeniem że nie będzie się ona znajdować w odległości większej niż 5km od
siedziby Zamawiającego. Koszty tankowania na zastępczej stacji paliw pozostaną zgodne
z warunkami zawartymi w umowie i nie będą mogły ulec zwiększeniu. W przypadku wyższej ceny
ON na zastępczej stacji paliw, różnicą kosztów tankowania między ceną dnia na zastępczej stacji
paliw, a ceną określoną w umowie, Zamawiający obciąży Wykonawcę umownego.
3.12. Rozliczenie za przedmiot dostawy odbywać się będzie na podstawie cen hurtowych oleju
napędowego, publikowanych na stronie internetowej producenta, z dnia zakupu powiększonych
o stałą marżę Wykonawcy, zaoferowaną w ofercie przetargowej. W przypadku, gdy w dniu zakupu
oleju napędowego nie zostaną opublikowane ceny hurtowe oleju napędowego na stronie
internetowej producenta, wówczas rozliczenie za przedmiot dostawy odbywać się będzie na
podstawie ceny hurtowej oleju napędowego opublikowanej na stronie internetowej producenta
z ostatniego dnia - w którym opublikowano ceny - przed dokonaniem zakupu.
3.13. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur nie rzadziej niż raz w tygodniu, po realizacji
zamówienia, z wyszczególnieniem ilości sprzedanego oleju napędowego, daty sprzedaży oraz ceny
producenta powiększonej o stałą marżę Wykonawcy. Dodatkowo do każdej wystawionej faktury
Wykonawca dołączy wydruk z cenami ze strony internetowej producenta potwierdzający zmianę
cen.
3.14. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do podania w formularzu ofertowym nazwy Koncernu
Naftowego, którego paliwa będzie dostarczał Zamawiającemu. W przypadku zmiany, w trakcie
trwania umowy Koncernu Naftowego, od którego paliwa będą dostarczane Zamawiającemu,
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, pisemnie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego,
przy czym zmiany te nie mogą być częstsze niż raz w miesiącu. Do powiadomienia o zmianie
Koncernu Naftowego Wykonawca załączy stosowne dokumenty potwierdzające powyższy fakt.
3.15. Zamówienie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) kod:
 09134220-5 Paliwo do silników diesla (EN 590)
 09134100-8 Olej napędowy
3.2.
4.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
Informacja na temat ofert wariantowych, częściowych oraz o przewidywanych zamówieniach
dodatkowych i uzupełniających przewidzianych art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP.

4.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówienia na dodatkowe dostawy, o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP.
5.
5.1.
6.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
Termin realizacji zamówienia ustala się na okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.
Informacja o podwykonawcach:

6.1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom. W takim
przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w formularzu ofertowym tej części
zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, a także nazw (firm) podwykonawców, na
których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP,
w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 9 SIWZ. Zamawiający
informuje, że nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
W przypadku nie wskazania w formularzu ofertowym części zamówienia, które mają być
realizowane przez podwykonawców Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana
przez Wykonawcę osobiście. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy
zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę innym
lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2B ustawy PZP, w celu wykazania spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w pkt 9 SIWZ, Wykonawca jest zobowiązany wykazać
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je
w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
6.2. Partner składający ofertę wspólną nie jest podwykonawcą.
7.

Informacja o wykonawcach wspólnie ubiegających się o zamówienie:

7.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
 ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
 muszą ustanowić pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania
oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich
dokumentów. Pełnomocnictwo musi jednocześnie wynikać z umowy lub z innej czynności
prawnej, mieć formę pisemną, fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do
oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem;
 są zobowiązani do łącznego spełnienia takich samych warunków udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, jak Wykonawcy występujący samodzielnie, tj.: przy ocenie spełnienia
warunków, o których mowa w pkt. 9.3.2. Zamawiający będzie brał pod uwagę łączny potencjał
techniczny lub zawodowy;
 przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta Wykonawców
występujących wspólnie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający wezwie do
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
8.

Opis sposobu przygotowania ofert:

8.1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Oferta musi
obejmować całość zamówienia i spełniać wszystkie wymagania SIWZ. Oferta musi być złożona
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin składania ofert. Oferta powinna być
zgodna w kwestii sposobu jej sporządzenia, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia, ze
wszystkimi wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przepisami ustawy PZP.
8.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego Wykonawcę więcej,
niż jednej oferty lub oferty zawierającej wariantowe lub częściowe wykonanie przedmiotu
zamówienia spowoduje odrzucenie oferty lub ofert tego Wykonawcy. Wykonawca wchodzący
w skład grupy podmiotów składających ofertę wspólnie (w szczególności spółki cywilne,
konsorcjum itp.) nie może złożyć samodzielnie niezależnej oferty.
8.3. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:
 osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania
zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS/
rejestrze przedsiębiorców lub
 osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.
8.4. Pełnomocnictwo, dla osób o których mowa w pkt 7.1. i 8.4.:
 musi zawierać zakres upełnomocnienia,

 w przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa - odpis pełnomocnictwa musi być
uwierzytelniony przez notariusza,
 pełnomocnictwo lub jego odpis uwierzytelniony przez notariusza musi być dołączone do oferty,
o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
8.5. Oferta musi być złożona w oryginale pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, sporządzona
czytelnie w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym
atramentem oraz podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszystkie
załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy muszą być również podpisane przez
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
8.6. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez
osobę/osoby podpisujące ofertę.
8.7.

Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W celu
czytelnego zamieszczenia odpowiedniej ilości informacji wzory załączników można
dopasować do indywidualnych potrzeb zachowując jednak brzmienie ich wzorcowej treści.

8.8.

Wszystkie strony oferty oraz pozostałe dokumenty powinny być ponumerowane, podpisane
i trwale spięte w jedną całość.

8.9.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty
składane w postepowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili
otwarcia.

8.10. Informacje składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że
nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być umieszczone w osobnym
wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane, oznaczone klauzulą:
„Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania. informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”
(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami) i nie związane z ofertą w sposób
trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych
aktów prawnych w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 PZP informacje dotyczące ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.
Wykonawca, który zastrzegł informacje na podstawie powyższego zapisu musi wykazać,
że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa, tzn. że są to nieujawnione do wiadomości
publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne
informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne
działania w celu zachowania ich poufności, poprzez złożenie uwiarygadniających powyższe
zastrzeżenie dokumentów lub innych dowodów.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa, które nie zostały oznaczone w wymagany powyżej sposób.
8.11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8.12. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
9.

Warunki udziału Wykonawców w postępowaniu:

9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
9.1.1. nie podlegają wykluczeniu;
9.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu.
9.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
9.2.1. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów;
9.2.2. zdolności technicznej lub zawodowej.
9.3. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków, o których mowa w ust. 9.2.:
9.3.1. W celu wykazania spełnienia warunku posiadania kompetencji lub uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowej, Wykonawca musi wykazać się posiadaniem
aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi, wydaną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017
r., poz. 220 z późniejszymi zmianami).
Spełnienie powyższego warunku podlegać będzie ocenie Zamawiającego dokonywanej metodą
1 - 0, tj. „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały stanowiące
załączniki do oferty przedłożonej przez Wykonawcę w następujący sposób:
 posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, wydaną przez prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki – „spełnia”
 brak aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi, wydanej przez prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki – „nie spełnia”.
9.3.2. W celu wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej zapewniającej
wykonanie zamówienia, Wykonawca musi wykazać się posiadaniem bazy zaopatrzeniowej
znajdującej się w odległości nie większej niż 5km od siedziby Zamawiającego usytuowanej przy
ulicy Poznańskiej 18, 66-100 Sulechów.
Spełnienie powyższego warunku podlegać będzie ocenie Zamawiającego dokonywanej metodą
1 - 0, tj. „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały stanowiące
załączniki do oferty przedłożonej przez Wykonawcę w następujący sposób:
 złożył oświadczenie, że jego baza zaopatrzeniowa znajduje się w odległości nie większej niż
5km od siedziby Zamawiającego usytuowanej przy ulicy Poznańskiej 18, 66-100 Sulechów –
„spełnia”
 nie złożył oświadczenia, że jego baza zaopatrzeniowa znajduje się w odległości nie większej
niż 5km od siedziby Zamawiającego usytuowanej przy ulicy Poznańskiej 18, 66-100 Sulechów
– „nie spełnia”
 złożył oświadczenie, że jego baza zaopatrzeniowa znajduje się w odległości większej niż 5km
od siedziby Zamawiającego usytuowanej przy ulicy Poznańskiej 18, 66-100 Sulechów – „nie
spełnia”.
9.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 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 oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę
spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy PZP.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna podmiotów, na
zasobach których polega Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, 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
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa
w zdaniu pierwszym niniejszego punktu.
9.5.

Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące spełnienia
warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia
z postępowania. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

9.6.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach,
o którym mowa w punkcie 9.5. SIWZ.

9.7. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza
informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 9.5. SIWZ.
9.8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których
mowa w punkcie 9.1. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
9.9. Warunki, o których mowa powyżej oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu
zweryfikowanie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia.
10. Podstawy wykluczenia Wykonawcy:
10.1. Z postępowania o zamówienie wyklucza się Wykonawców w przypadkach, o których mowa w art.
24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy PZP.
10.2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP.
11. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
11.1. Do oferty Wykonawca dołącza:
a) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ),
b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału
w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ),
c) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia
z postępowania (załącznik nr 3 do SIWZ),
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (spółka cywilna,
konsorcjum, porozumienie, itp.) oświadczenia, o których mowa w punkcie b) i c) składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają
spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich
zasoby warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oświadczeniach, o których mowa w punkcie b) i c).
d) pełnomocnictwo/a – jeżeli oferta nie jest podpisana przez osobę/osoby upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości
odpowiadającej cenie oferty zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS/ rejestrze przedsiębiorców.
Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
11.2. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji podawanych na
otwarciu ofert przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 roku, poz. 184 z późniejszymi zmianami). Wraz ze
złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
11.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt. 9
SIWZ.
Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich
lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu,

spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione
podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do
złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na
każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, po wezwaniu
Zamawiającego ma dostarczyć Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w pkt. 9.3. i 9.4.
SIWZ.
Dokumenty dostarczone Zamawiającemu muszą spełniać następujące wymogi:
1) oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji
polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP oraz dotyczące
podwykonawców, składane są w oryginale,
2) dokumenty inne oświadczenia, o których mowa w pkt. 11.4. 1) składane są w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem,
W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołącza kopię innego dokumentu niż
pełnomocnictwo, kopia każdej strony tego dokumentu musi być potwierdzona „za zgodność
z oryginałem” przez osobę uprawnioną do złożenia oferty w imieniu Wykonawcy. Poświadczenie
powinno zawierać sformułowanie „za zgodność z oryginałem” (lub inne o tożsamym
znaczeniu), pieczątkę imienną osoby podpisującej oraz jej podpis lub parafę, a w przypadku
braku imiennej pieczątki, czytelny podpis zawierający imię i nazwisko. Natomiast odpis
pełnomocnictwa musi być uwierzytelniony przez notariusza. W przypadku, gdy przedstawiona
przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub budząca wątpliwości co do jej
prawdziwości, Zamawiający ma prawo żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
potwierdzonej kopii.
3) w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć
tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę lub tłumacza przysięgłego.
Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod
uwagę.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, uchyla się od zawarcia
umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający
może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu
Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
12. Opis sposobu obliczania ceny ofertowej:
12.1. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w złotych
polskich.
12.2. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny hurtowej netto oleju napędowego z dnia
10 listopada 2017 roku zaokrąglonej do dwóch miejsc po przecinku oraz określenia stałej
marży Wykonawcy na rok 2018 (w przypadku, gdy w dniu 10 listopada 2017 roku nie zostaną
opublikowane ceny hurtowe oleju napędowego na stronie internetowej producenta, wówczas cena
hurtowa netto oleju napędowego musi zostać określona na podstawie ceny hurtowej oleju
napędowego opublikowanej na stronie internetowej producenta z ostatniego dnia - w którym
opublikowano ceny - przed 10.11.2017 roku). Wykonawca powinien przemnożyć sumę ceny
hurtowej netto i stałej marży na rok 2018 przez ilość szacunkową oleju napędowego przewidywaną
do zakupu w roku 2018. Wyliczona w ten sposób wartość stanowić będzie wartość netto
zamówienia. Cena brutto, wyliczona przez Wykonawcę, musi zawierać podatek VAT naliczony
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
UWAGA: Cena hurtowa netto oleju napędowego musi zostać podana w złotych polskich
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zaokrąglając wg następującej zasady: kwotę
zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki
0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
Wykonawca zobowiązany jest do podania w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszej Instrukcji dla Wykonawców, ceny ogółem netto i brutto oraz ceny hurtowej netto oleju
napędowego z dnia 10 listopada 2017 roku ze strony producenta i marży stałej Wykonawcy. Cenę
oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie opisanego w niniejszej SIWZ
przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania,
wynikających z zakresu dostawy, a niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania oraz innych
składników wpływających na ostateczną cenę.

12.3. Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie opisanego w niniejszej SIWZ
przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania,
wynikających z zakresu dostawy, a niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania.
12.4. Zapłata należności za przedmiot dostawy nastąpi na podstawie cen hurtowych oleju napędowego,
publikowanych na stronie internetowej producenta, z dnia zakupu powiększonych o stałą marżę
Wykonawcy, zaoferowaną w ofercie przetargowej oraz o podatek VAT naliczony zgodnie
z obowiązującymi przepisami. W przypadku, gdy w dniu zakupu oleju napędowego nie zostaną
opublikowane ceny hurtowe oleju napędowego na stronie internetowej producenta, wówczas
rozliczenie za przedmiot dostawy odbywać się będzie na podstawie ceny hurtowej oleju
napędowego opublikowanej na stronie internetowej producenta z ostatniego dnia - w którym
opublikowano ceny - przed dokonaniem zakupu.
12.5. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur nie rzadziej niż raz w tygodniu, po realizacji
zamówienia, z wyszczególnieniem ilości sprzedanego oleju napędowego, daty sprzedaży oraz ceny
producenta powiększonej o stałą marżę Wykonawcy. Dodatkowo do każdej wystawionej faktury
Wykonawca dołączy wydruk z cenami ze strony internetowej producenta potwierdzający zmianę
cen.
12.6. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia wystawionych faktur do siedziby Zamawiającego
w terminie 3 dni od dnia ich wystawienia.
12.7. Zapłata należności nastąpi każdorazowo, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, po
realizacji zamówienia. W przypadku zmiany ustawowej wysokości stawki VAT Wykonawca
wystawi fakturę z uwzględnieniem zmian dokonanych w umowie.
12.8. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury, wystawionej przez Wykonawcę za dostarczoną partię
zamówienia, w terminie 21 dni licząc od daty jej doręczenia, na konto wskazane na fakturze.
12.9. Jako termin zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek Wykonawcy.
12.10. Zapotrzebowanie na zamówiony olej napędowy może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu)
w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego w czasie trwania umowy, jednakże ostateczna
kwota wynagrodzenia nie może przekroczyć ogólnej wartości przedmiotu umowy. Szacunkowa
ilość oleju napędowego, określona w pkt 3.1., jest ilością orientacyjną, stąd w przypadku
ograniczenia przez Zamawiającego ilości zakupionego oleju napędowego w stosunku do
zamówionego, nie będzie to uznane przez Wykonawcę za odstąpienie od umowy i tym samym
Wykonawca nie będzie miał prawa do dochodzenia od Zamawiającego odszkodowania z tytułu
zakupu mniejszej ilości oleju napędowego. Zamawiający zapewnia, że gwarantowana minimalna
ilość zakupionego przez niego oleju napędowego wyniesie 35 000 litrów, pozostała część
szacowanego do zakupu oleju napędowego zostanie zakupiona w zależności od bieżących potrzeb
Zamawiającego.
13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
13.1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, spośród ofert zakwalifikowanych jako
nieodrzucone, spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego niżej kryterium.
13.2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Kryterium
1.

Cena

Ranga kryterium [%]
100 %

W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty wg
następujących zasad:
- wg kryterium cena:
gdzie:
WC i
Comin
Cobad
i

WC i = (Comin / Cobad) x 100 pkt

– wartość punktowa, która jest obliczana w kryterium cena dla i-tej oferty
– najniższa zaoferowana łączna wartość zamówienia brutto ze wszystkich złożonych ofert
– łączna wartość zamówienia brutto oferty badanej
– numer oferty badanej

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego wyżej kryterium, otrzyma
maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom spełniającym wymagania kryterialne
przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów wyliczona zgodnie z powyższym wzorem
– punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
Zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy PZP Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta
będzie najkorzystniejsza, tj. ofertę z najwyższą liczbą punktów. Pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów.
13.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający na podstawie art. 87 ustawy PZP może żądać od
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
13.4. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego
lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym
złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności
projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być
niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę;
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
13.5. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed
wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich
złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1,
chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej
z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności
istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień,
o których mowa w ust. 1.
13.6. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na
Wykonawcy.
13.7. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt
w stosunku do przedmiotu zamówienia.
13.8. 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 terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy,
składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych
ofertach.
13.9. Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ustawy PZP.
14. Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
14.1. Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia wadium.
14.2. Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
15. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
15.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju
nr 23 (sekretariat) w godzinach urzędowania lub przesłać, w taki sposób aby dotarła ona na adres
Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 listopada 2017 roku do godz. 1000.
Oferty przesłane pocztą będą kwalifikowane do postępowania pod warunkiem ich dostarczenia
przez pocztę do Zamawiającego w powyżej wskazanym terminie.

15.2. Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z wypełnionymi załącznikami w kopercie zaadresowanej
na adres Zamawiającego podany w pkt. 1 Instrukcji dla Wykonawców. Koperta musi posiadać
oznaczenia:
Oferta w sprawie przetargu nieograniczonego pn.:
„Dostawa oleju napędowego”
znak sprawy: 350.WOiZ.30.11.2017.ON
„Nie otwierać przed 16 listopada 2017 roku do godziny 1015”
oraz nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej
opóźnienia lub wycofania jej przez Wykonawcę przed terminem otwarcia ofert.
Uwaga: Koperta winna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się
z jej treścią. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające
z nieprawidłowego oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek z informacji podanych
w niniejszym punkcie.
15.3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zostaną one Wykonawcom niezwłocznie
zwrócone bez otwierania.
15.4. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu przed terminem składania ofert określonym w pkt. 15.1. Powiadomienie
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być przygotowane, opieczętowane i oznaczone
zgodnie z postanowieniami pkt. 15.2., a koperta musi być dodatkowo oznaczona określeniem
„ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
15.5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu
16 listopada 2017 roku o godzinie 1015 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.
15.6. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.
15.7. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje
nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
15.8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
http://supekom.bip.sulechow.pl informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) nazw (firm) oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
Dodatkowo Zamawiający zamieści na stronie internetowej http://supekom.bip.sulechow.pl wzór
oświadczenia, o którym mowa w pkt. 11.2. SIWZ.
15.9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie zmiany jej treści z zastrzeżeniem art. 87
ust. 1a i 2 w zw. z art. 89 ust. 1 punkt 7 ustawy PZP.
15.10. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający poprawi w ofercie:




oczywiste omyłki pisarskie
oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
16. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli Zamawiający, w sytuacjach określonych
w art. 10c-10e ustawy PZP, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami:
16.1. Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy PZP w związku z art. 18 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 roku
o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 roku,

poz. 1020) składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1529), osobiście
lub za pośrednictwem posłańca.
16.2. W niniejszym postepowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują faksem na numer Zamawiającego 68 385 23 70 lub
pocztą elektroniczną na adres Zamawiającego: zarzad@supekom.pl, a następnie pisemnie na adres:
Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o. o., ul. Poznańska 18,
66-100 Sulechów.
16.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują jakiekolwiek oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
16.4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata, tj.
na serwer Zamawiającego, przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona.
16.5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez
Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania, lub złożyli oświadczenia lub dokumenty, które są niekompletne,
zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, do ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
16.6. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,
Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich
złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
16.7. Zamawiający oświadcza, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie
informacje, odpowiedzi na złożone zapytania, modyfikacje specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, a także inne oświadczenia będą zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego
http://supekom.bip.sulechow.pl w sekcji: Zamówienia publiczne / wg ustawy PZP / 2017.
16.8. Wykonawca może zwrócić się na piśmie (faksem lub drogą elektroniczną) do Zamawiającego
o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udziela wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na
2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po
upływie terminu jego składania lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie
wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.
16.9. Zamawiający prześle treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim Wykonawcom, którym
doręczono SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz umieści w/w informacje na stronie
internetowej, na której opublikowana została SIWZ, a o której mowa w pkt. 16.7.
16.10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający prześle treść dokonanej zmiany
specyfikacji wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ oraz zamieści na stronie
internetowej, na której opublikowana została SIWZ, a o której mowa w pkt. 16.7.
16.11. 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 wszystkich
Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza tę informację na stronie internetowej, na
której opublikowana została SIWZ, a o której mowa w pkt. 16.7. Jeśli taka sytuacja będzie miała
miejsce, to wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawców odnoszące się do terminu
pierwotnego będą odnosiły się do terminu zmienionego.
16.12. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie prowadzić do zmiany
treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej, na której opublikowana została
SIWZ, a o której mowa w pkt. 16.7.

16.13. Zamawiający nie zamierza organizować zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości
dotyczących treści SIWZ.
17. Termin związania ofertą:
17.1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
17.2. 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.
17.3. Pozostałe informacje dotyczące okresu związania ofertą znajdują się w art. 85 ustawy PZP.
18. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
18.1. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający przystąpi, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy PZP, do
zawarcia umowy z wykonawcą w trybie art. 94 ustawy PZP w terminie nie krótszym niż 5 dni od
dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało
przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane
w inny sposób. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana
Zamawiający określi miejsce i termin zawarcia umowy.
18.2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu,
o którym mowa w pkt. 18.1. w przypadkach określonych w art. 94 ust. 2 ustawy PZP.
18.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.
18.4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez spółkę jawną (cywilną) przed podpisaniem umowy
musi być złożona umowa spółki, a w przypadku składania oferty przez konsorcjum - umowa
konsorcjum zawierająca co najmniej:
 określenie celu gospodarczego,
 oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia,
gwarancji i rękojmi,
 solidarną odpowiedzialność każdego członka konsorcjum wobec zamawiającego obejmującą
okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi,
 wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego
członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji i rękojmi,
 zakaz zmian w umowie bez zgody zamawiającego.
Zamawiający nie dopuszcza składania umowy przedwstępnej konsorcjum lub umowy zawartej pod
warunkiem zawieszającym.
18.5. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą będzie zobowiązany do zawarcia
umowy na warunkach jak w projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.
18.6. Zamawiający unieważni postępowanie na warunkach określonych w art. 93 ustawy PZP.
18.7. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie
wszystkich wykonawców, którzy:
a) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert,
b) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
19. Przedstawiciele Zamawiającego uprawnieni do porozumiewania się z Wykonawcami:


pani Ewa Juryk

– e-mail: zarzad@supekom.pl

20. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego:
20.1. Umowa na realizację zamówienia publicznego zostanie zawarta na warunkach wymienionych
w załączniku nr 4 do SIWZ.

20.2. Zamawiający dopuszcza w trakcie trwania umowy zmianę jej postanowień, która polegać może na:
 zmianie adresu / siedziby Zamawiającego / Wykonawcy, zmianie osób występujących po stronie
Zamawiającego / Wykonawcy,
 zmianie terminu wykonania umowy, ewentualnie wstrzymanie / wznowienie usługi ze względu
na zmiany stanu prawnego lub gdy wystąpiły okoliczności uniemożliwiające wykonanie
przedmiotu umowy, np. działania sił natury uznane za stan klęski żywiołowej, powodzie, itp.,
 zmianie wynagrodzenia Wykonawcy w związku z zakupem przez Zamawiającego mniejszej
ilości paliwa niż podana szacunkowa ilość,
 zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu) ilości zakupionego paliwa przy założeniu, że ostateczna
kwota wynagrodzenia nie przekroczy ogólnej wartości przedmiotu umowy,
 zmianie wynagrodzenia Wykonawcy w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług
VAT.
Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej, jest złożenie wniosku przez stronę
inicjującą zmianę zawierającego co najmniej opis zmian, uzasadnienie zmian i dokumenty
potwierdzające zaistnienie zmian oraz obliczenie kosztów zmiany, jeżeli zmiana ta będzie miała
wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy.
Potwierdzeniem dokonania zmian w umowie będzie podpisany przez strony aneks do umowy.
21. Pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących Wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
21.1. Zgodnie z ustawą PZP środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym
podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP, a także organizacjom
uprawnionym do wnoszenia środków ochrony prawnej z listy prowadzonej i ogłaszanej przez
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
21.2. 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 PZP.
21.3. Z uwagi na to, że wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:






określenia warunków udziału w postępowaniu;
wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
odrzucenia oferty odwołującego;
opisu przedmiotu zamówienia;
wyboru najkorzystniejszej oferty.

21.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
21.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
21.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zmawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż Zmawiający 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.
21.7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w pkt. 21.6.
niniejszego rozdziału zdanie drugie, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny
sposób.
21.8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się
w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

21.9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
21.10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do
sądu.
21.11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego.
21.12. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI ustawy PZP
„Środki ochrony prawnej”.
22. Inne postanowienia.
22.1. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
22.2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
22.3. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP.
22.4. Zamawiający nie zamierza udzielić zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
22.5. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: zarzad@supekom.pl
22.6. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ stosuje się przepisy ustawy PZP.

Załączniki do niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.
1. Wzór formularza ofertowego (załącznik nr 1).
2. Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu
(załącznik nr 2).
3. Wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3).
4. Wzór oświadczenia Wykonawcy w celu wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej lub
zawodowej (załącznik nr 4).
5. Projekt umowy (załącznik nr 5).

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający:
Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne
„SuPeKom” Sp. z o.o.
ul. Poznańska 18, 66-100 Sulechów

Dane Wykonawcy:
Nazwa: .........................................................................................
Siedziba: ......................................................................................
Numer telefonu/faksu: .................................................................
e-mail: ..........................................................................................
Osoba uprawniona do kontaktów ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko: ..........................................................................
Numer telefonu/faksu: .................................................................
e-mail: ..........................................................................................

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn.: „Dostawa oleju napędowego”
opublikowanym w BZP dnia 03-11-2017 roku nr 611104-N-2017 oraz na stronie Zamawiającego oferuję
/ oferujemy realizację zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia cenę
ogółem:
netto (z kolumny F): ............................................zł
słownie: ......................................................................................................................................................
podatek VAT: ......................................................zł
brutto: ..................................................................zł
słownie: ...........................................................................................................................................................
w tym:

L.p.

A

Nazwa materiału

B

Ilość
szacunkowa

Cena netto
producenta
za 1 litr (bez
VAT)
zaokrąglona do 2
miejsc po przecinku
z dnia 10.11.2017 r.

Marża stała
Wykonawcy

Wartość netto
(bez VAT)

C

D

E

F = (D + E) x C

52 200 litrów

………… zł

……………. zł

……………. zł

Olej napędowy na rok 2018

1

……………………………………………..
typ ON

Jednocześnie oświadczam/Oświadczamy*, że:
a) zapoznałem(am)/ zapoznaliśmy* się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie
wnoszę/wnosimy* do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do
przygotowania i złożenia oferty;
b) uważam/uważamy* się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia;
c) niniejsze zamówienie będę/będziemy* realizować sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego
w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku;
d) cena netto producenta podana w ofercie pochodzi ze strony internetowej: ……………………
………………………………………….. z dnia 10 listopada 2017 roku;
e) składam / składamy* niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia*;
f) w przypadku, gdy posiadane przez nas zezwolenia (decyzje) wygasają w okresie realizacji
zamówienia, złożymy we właściwym czasie wniosek o przedłużenie ich ważności
i zobowiązujemy się do uzyskania stosownego, prawomocnego nowego zezwolenia (decyzji), tak
aby zapewnić ciągłość ważności w/w dokumentów, a tym samym zapewnić ciągłość realizacji
zamówienia w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. Jesteśmy świadomi, że
w przypadku braku ważnych (stosownych) zezwoleń (decyzji) na etapie realizacji umowy będzie
to skutkować odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego z naszej winy zgodnie z wytycznymi
zawartymi w projekcie umowy**;
g) będziemy dostarczać olej napędowy Koncernu Naftowego ………………………………………
……………………………………………………………………., którego ceny publikowane są
na stronie internetowej www pod adresem: http:// .......................................................................
.................................;
W przypadku zmiany, w trakcie trwania umowy Koncernu Naftowego, od którego olej napędowy
będzie dostarczany Zamawiającemu, zobowiązujemy się niezwłocznie, pisemnie powiadomić o tym
fakcie Zamawiającego, przy czym zmiany te nie będą częstsze niż raz w miesiącu. Do
powiadomienia o zmianie Koncernu Naftowego dołączymy stosowne dokumenty potwierdzające
fakt, że sprzedajemy olej napędowy danego Koncernu.
h) odległość mojej / naszej * bazy zaopatrzeniowej zlokalizowanej …………………………………
/nazwa i adres/

……………………………………………………………,

od

bazy

Sulechowskiego

Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom” Sp. z o. o. zlokalizowanej przy ul. Poznańskiej 18,
66-100 Sulechów wynosi …………………….. km;
i)

nie uczestniczę / nie uczestniczymy* jako Wykonawca / Wykonawcy* w jakiejkolwiek innej
ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia;

j)

załączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymagania stawiane wykonawcom
oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń;

k) otrzymałem / otrzymaliśmy * wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty,
l)

wszystkie złożone przez nas dokumenty są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,

m) zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie
uzgodnionym z Zamawiającym oraz na warunkach określonych w projekcie umowy dołączonym
do SIWZ;
n) przedmiot zamówienia wykonamy sami / za pomocą podwykonawców * w następującym
zakresie:
- …………………………………………………………………………………………………..,
- …………………………………………………………………………………………………..,
/podać nazwę podwykonawcy i zakres prac, który będzie wykonywał oraz procentowy udział
podwykonawców w realizacji zamówienia/

o) wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:
nazwa: ……………………………………………………………………………………………..

siedziba: ……………………………………………………………………………………………
numer faksu: ………………………………………………………………………………………
e-mail: ……………………………………………………………………………………………..
* niepotrzebne skreślić
** - wykreślić, jeżeli posiadane i załączone zezwolenie (decyzja) obejmują cały okres realizacji umowy

Załącznikami do niniejszej oferty są:
(1)..........................................................................
(2)..........................................................................
(3).........................................................................

…………………………………, dnia …………………………

...................................................
(podpisy osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 2

Wykonawca:
Nazwa: .........................................................................................
Siedziba: ......................................................................................
NIP: .............................................................................................
PESEL: ........................................................................................
KRS/CEiDG: ...............................................................................
Reprezentowany przez:
Imię i nazwisko: ..........................................................................
Stanowisko: .................................................................................
Podstawa do reprezentacji: ..........................................................

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (dalej zwaną „ustawą PZP”)
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa oleju
napędowego” prowadzonego przez Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o.,
ul. Poznańska 18, 66-100 Sulechów (znak: 350.WOiZ.30.11.2017.ON) oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej nieprzekraczającej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy PZP na dostawę oleju
napędowego (znak: 350.WOiZ.30.11.2017.ON).
…………………………………, dnia …………………………
/miejscowość/

...................................................
(podpisy osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy PZP na dostawę
oleju napędowego (znak: 350.WOiZ.30.11.2017.ON) polegam za zasobach następującego/ych
podmiotu/ów:
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..,
w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
/wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu/

…………………………………, dnia …………………………
/miejscowość/

...................................................
(podpisy osób uprawnionych do
reprezentowania 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.
…………………………………, dnia …………………………
/miejscowość/

...................................................
(podpisy osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3

Wykonawca:
Nazwa: .........................................................................................
Siedziba: ......................................................................................
NIP: .............................................................................................
PESEL: ........................................................................................
KRS/CEiDG: ...............................................................................
Reprezentowany przez:
Imię i nazwisko: ..........................................................................
Stanowisko: .................................................................................
Podstawa do reprezentacji: ..........................................................

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (dalej zwaną „ustawą PZP”)
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa oleju
napędowego” prowadzonego przez Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o.,
ul. Poznańska 18, 66-100 Sulechów (znak: 350.WOiZ.30.11.2017.ON) 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 nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP.
…………………………………, dnia …………………………
/miejscowość/

...................................................
(podpisy osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)

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 lub art. 24 ust. 5/

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP
podjąłem następujące środki naprawcze:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………, dnia …………………………
/miejscowość/

...................................................
(podpisy osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów, 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.
…………………………………, dnia …………………………
/miejscowość/

...................................................
(podpisy osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów, będącego/ych podwykonawcą/ami:, 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.
…………………………………, dnia …………………………
/miejscowość/

...................................................
(podpisy osób uprawnionych do
reprezentowania 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.
…………………………………, dnia …………………………
/miejscowość/

...................................................
(podpisy osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 4

Wykonawca:
Nazwa: .........................................................................................
Siedziba: ......................................................................................
NIP: .............................................................................................
PESEL: ........................................................................................
KRS/CEiDG: ...............................................................................
Reprezentowany przez:
Imię i nazwisko: ..........................................................................
Stanowisko: .................................................................................
Podstawa do reprezentacji: ..........................................................

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (dalej zwaną „ustawą PZP”)
w celu wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa oleju napędowego”
prowadzonego przez Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o., ul. Poznańska
18, 66-100 Sulechów (znak: 350.WOiZ.30.11.2017.ON) oświadczam / oświadczamy *, że odległość
mojej / naszej * bazy zaopatrzeniowej zlokalizowanej ……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………,
/nazwa i adres/
od bazy Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom” Sp. z o. o. zlokalizowanej przy
ul. Poznańskiej 18, 66-100 Sulechów wynosi …………………….. km.

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.
…………………………………, dnia …………………………
/miejscowość/

...................................................
(podpisy osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)

UWAGA: Niniejsze oświadczenie należy złożyć dopiero na wezwanie Zamawiającego zgodnie
z zapisami pkt. 11.3. SIWZ.

Załącznik nr 5
UMOWA NR …………………………… (PROJEKT)
zawarta w dniu......................... w Sulechowie pomiędzy Spółką: Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne
„SuPeKom” Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Poznańskiej nr 18, 66-100 Sulechów, fax.: 68 385 23 70, e-mail:
zarzad@supekom.pl, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000034054 w Sądzie Rejonowym
w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 973-07-12-918, REGON: 977922651, kapitał zakładowy:
34’561’000zł
w imieniu której działa:
Prezes Zarządu

- Marek Lelito

zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,
a ................................................................................ z siedzibą w ............................. ...................................., fax.
................................................ .........................., e-mail: ........................................................................., o numerze
identyfikacji podatkowej ........................................, KRS* nr ………………………………….. w …………………,
**…………………..…………………………… w imieniu którego
działa:
.............................................................................................
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”.
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., poz.
1579 z późniejszymi zmianami), została zawarta umowa o następującej treści:

1.

L.p.

A
1

§1
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem umowy jest dostawa oleju napędowego (wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV kody:
09134220-5 i 09134100-8) do pojazdów i sprzętu Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom”
Sp. z o. o. w Sulechowie:

Nazwa materiału

B
Olej napędowy na rok 2018

Ilość
szacunkowa

Cena netto
producenta
za 1 litr (bez
VAT)
zaokrąglona do 2
miejsc po przecinku
z dnia 10.11.2017 r.

Marża stała
Wykonawcy

Wartość netto
(bez VAT)

C

D

E

F = (D + E) x C

52 200 litrów

………… zł

……………. zł

……………. zł

Wykonawca oświadcza, że wiadome mu jest, iż zapotrzebowanie na zamówiony olej napędowy może ulec
zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego w czasie trwania
umowy, jednakże ostateczna kwota wynagrodzenia nie może przekroczyć ogólnej wartości przedmiotu umowy.
Ponadto Wykonawca oświadcza, że wiadome mu jest, że ilość dostarczanego oleju napędowego, wskazana
powyżej, jest ilością orientacyjną, stąd oświadcza, że w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego ilości
zakupionego oleju napędowego w stosunku do zamówionego, nie będzie to uznane przez niego za odstąpienie
od umowy i tym samym nie będzie miał prawa do dochodzenia od Zamawiającego odszkodowania z tytułu
zakupu mniejszej ilości oleju napędowego. Zamawiający zapewnia, że gwarantowana minimalna ilość
zakupionego przez niego oleju napędowego wyniesie 35 000 litrów, pozostała część szacowanego do
zakupu oleju napędowego zostanie zakupiona w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego.
2. Dostawa oleju napędowego wymienionego w punkcie 1 odbywać się będzie przez zatankowanie pojazdów
i sprzętu Zamawiającego na stacji Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa i adres)
3. Dostawa oleju napędowego następować będzie przez zatankowanie pojazdów i sprzętu Zamawiającego na
podstawie kart drogowych, ewidencji przebiegu pojazdu lub kart pracy sprzętu, w których Wykonawca
każdorazowo dokona adnotacji o wielkości sprzedaży. W przypadku tankowania pojazdów i sprzętu oraz
poboru paliwa do beczki lub kanistra dostawa paliw musi następować na podstawie wcześniej dostarczonego,
sukcesywnie aktualizowanego, wykazu pracowników podpisanego przez Zamawiającego. W sytuacjach
wyjątkowych Zamawiający zastrzega sobie możliwość telefonicznego powiadomienia Wykonawcy

o upoważnieniu pracownika do pobrania paliwa. Jednocześnie Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia
Wykonawcy nowego wykazu pracowników upoważnionych do tankowania oleju napędowego. Dopuszczalne
jest również tankowanie pojazdów i sprzętu Zamawiającego przy użyciu elektronicznych kart paliwowych
wystawianych na numer rejestracyjny samochodu lub imię i nazwisko kierowcy lub nazwę Zamawiającego,
z zastrzeżeniem, że każdorazowo wraz z fakturą Wykonawca ma obowiązek dostarczać dowody wydania paliwa
w formie wydruku z systemu obsługującego karty paliwowe na stacjach paliw.
4. Osoby upoważnione przez Zamawiającego do telefonicznego potwierdzania możliwości poboru paliwa przez
pracowników:
- Ewa Juryk, tel. 68 385 24 07 wew. 37,
- Justyna Knefel – Pirsch, tel. 68 385 24 07 wew. 49.
5. Wyszczególniony w § 1 niniejszej umowy olej napędowy musi odpowiadać standardom określonym
w obowiązujących normach (rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 roku w sprawie
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych – tekst jednolity: Dz. U. z 2015, poz. 1680). Ponadto olej napędowy
musi być zgodny z normą ON /PN-EN 590, tj. być przeznaczony do stosowania w silnikach typu
samochodowego o zapłonie samoczynnym (Diesla).
6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że zła jakość oleju napędowego była przyczyną awarii lub zniszczenia części,
urządzeń - Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia strat, jakie z tego tytułu poniesie Zamawiający. Zapisy
pkt 3.5.SIWZ w zakresie procedury postępowania stosuje się odpowiednio.
7. Wykonawca będzie prowadził ewidencję wydanego oleju napędowego na drukach dostarczonych przez
Zamawiającego i potwierdzoną pisemnie przez pobierającego. Dopuszczalne jest również prowadzenie
ewidencji przy użyciu elektronicznego systemu z wykorzystaniem elektronicznych kart paliwowych, pod
warunkiem, że wydruki przygotowane w oparciu o system elektroniczny będą zawierały m.in.:
- datę tankowania,
- imię i nazwisko kierowcy,
- markę pojazdu
- numer rejestracyjny,
- ilość pobranego oleju napędowego,
i będą dostarczane co tydzień wraz z fakturą wystawioną po realizacji zamówienia.
8. Wielkość i termin tankowania pojazdów i sprzętu Zamawiającego wynikać będzie z jednostronnych dyspozycji
Zamawiającego.
9. Wykonawca, po przekroczeniu przez Zamawiającego kwoty zakupu oleju napędowego, w wysokości
160’000,00 zł netto, zobowiązany jest do codziennego przesyłania drogą mailową (na adres:
zarzad@supekom.pl) lub telefoniczną (numery telefonów wskazane w § 1 ust. 4 niniejszej umowy), informacji
dotyczącej ilości i wartości, wydanego pracownikom Zamawiającego w danym dniu, oleju napędowego.
10. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości realizacji zamówienia w inny sposób (np. na innej
stacji paliw), w sytuacji, gdy nie będzie mógł świadczyć dostaw, z zastrzeżeniem, że w takiej sytuacji koszt
realizacji zamówienia nie ulegnie zwiększeniu, a zastępcza stacja paliw nie będzie znajdować się w odległości
większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego.
11. W sytuacji, kiedy Wykonawca nie będzie mógł realizować dostaw i nie wskaże innej stacji paliw, ani innego
sposobu realizacji zamówienia w terminie max. do 3h od momentu zaistnienia okoliczności
uniemożliwiających realizację dostaw, Zamawiający sam dokona wyboru zastępczej stacji paliw,
z zastrzeżeniem że nie będzie się ona znajdować w odległości większej niż 5km od siedziby Zamawiającego.
Koszty tankowania na zastępczej stacji paliw pozostaną zgodne z warunkami zawartymi w umowie i nie będą
mogły ulec zwiększeniu. W przypadku wyższej ceny ON na zastępczej stacji paliw, różnicą kosztów
tankowania między ceną dnia na zastępczej stacji paliw, a ceną określoną w umowie, Zamawiający obciąży
Wykonawcę umownego.
12. Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy dostarczenia charakterystyk dostarczanego
Zamawiającemu oleju napędowego.
§2
TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
1. Termin realizacji dostaw ustala się od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
2. Tankowanie pojazdów i sprzętu Zamawiającego następować będzie partiami stosownie do potrzeb w godzinach
od 07:00 do 15:00.
3. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą Zamawiającego, potwierdzoną przez osoby wymienione w § 1 ust. 4,
pojazdy i sprzęt mogą być tankowane poza w/w godzinami.
§3
WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę jak w ofercie, stanowiącej integralną część umowy.
2. Ogólna wartość przedmiotu umowy wynosi maksymalnie: ....................................................................... zł netto,
słownie:.................................................................................................................. .....................................................
plus podatek VAT co daje cenę brutto: ………………... ........................................................................ zł brutto,
słownie:.......................................................................................................................................................................

3. Zapotrzebowanie na zamówiony olej napędowy może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w zależności
od bieżących potrzeb Zamawiającego w czasie trwania umowy, jednakże ostateczna kwota wynagrodzenia nie
może przekroczyć ogólnej wartości przedmiotu umowy.

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

§4
ROZLICZENIA i TERMINY PŁATNOŚCI
Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot dostawy będzie się odbywało na podstawie cen hurtowych
oleju napędowego, publikowanych na stronie internetowej producenta, z dnia zakupu powiększonych o stałą
marżę Wykonawcy, zaoferowaną w ofercie przetargowej oraz o podatek VAT naliczony zgodnie
z obowiązującymi przepisami. W przypadku, gdy w dniu zakupu oleju napędowego nie zostaną opublikowane
ceny hurtowe oleju napędowego na stronie internetowej producenta, wówczas rozliczenie za przedmiot dostawy
odbywać się będzie na podstawie ceny hurtowej oleju napędowego opublikowanej na stronie internetowej
producenta z ostatniego dnia - w którym opublikowano ceny - przed dokonaniem zakupu.
Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur nie rzadziej niż raz w tygodniu, po realizacji zamówienia,
z wyszczególnieniem ilości sprzedanego oleju napędowego, daty sprzedaży oraz ceny producenta powiększonej
o stałą marżę Wykonawcy. Dodatkowo do każdej wystawionej faktury Wykonawca dołączy wydruk z cenami ze
strony internetowej producenta potwierdzający zmianę cen.
Wykonawca ma obowiązek dostarczenia wystawionych faktur do siedziby Zamawiającego w terminie 3 dni od
dnia ich wystawienia.
Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury, wystawionej przez Wykonawcę za dostarczoną partię zamówienia,
w terminie 21 dni licząc od daty jej doręczenia, na konto wskazane na fakturze.
Jako termin zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek Wykonawcy.
Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada nr identyfikacyjny
NIP: 973-07-12-918.
Wykonawca jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada nr identyfikacyjny
NIP: ...................................

§5
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za dostarczoną partię oleju napędowego
określone na fakturze i w terminie określonym w § 4 ust. 4 niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
 ciągłej dostawy oleju napędowego w miejscu określonym w § 1 ust.2;
 w przypadku zmiany, w trakcie trwania niniejszej umowy, Koncernu Naftowego, od którego olej napędowy
będzie dostarczany Zamawiającemu, niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o tym fakcie
Zamawiającego, przy czym zmiany te nie mogą być częstsze niż raz w miesiącu. Do powiadomienia
o zmianie Koncernu Naftowego Wykonawca dołączy stosowne dokumenty potwierdzające fakt, że sprzedaje
on olej napędowy danego Koncernu.
§6
ODSZKODOWANIA
Strony ustalają, że będą naliczane kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
1.1. za zwłokę w dostarczaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,05% ogólnej wartości przedmiotu umowy
brutto, określonej w § 3 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

1.2. za brak informacji z danego dnia o ilości i wartości, wydanego pracownikom Zamawiającego, w danym dniu
oleju napędowego, w wysokości 250,00 zł,
1.3. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% ogólnej wartości przedmiotu
umowy brutto, określonej w § 3 ust. 2.
2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od
Zamawiającego w wysokości 5% ogólnej wartości przedmiotu umowy brutto, określonej w § 3 ust. 2.
3. W razie wystąpienia zwłoki w dostawie przedmiotu zamówienia Zamawiający może dochodzić na zasadach
ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne dotyczące
przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, niezależnie od uprawnień wynikających
z gwarancji.
§7
ODSZKODOWANIA
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:
1.1. Wykonawca przerwał bez uzasadnionej przyczyny realizację dostaw i przerwa trwa dłużej niż 2 dni,
1.2. Wykonawca nie dostarcza przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w § 1 niniejszej
umowy lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,

1.3. zostanie ogłoszona upadłość lub nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy,
1.4. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
1.5. zostanie Wykonawcy cofnięta lub zawieszona koncesja na obrót paliwami ciekłymi lub nie zostanie mu
wydana nowa koncesja na obrót paliwami ciekłymi zapewniająca ciągłość realizacji niniejszej umowy, co
będzie skutkowało niemożnością świadczenia dostaw zgodnie z niniejszą umową,
1.6. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny
zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za dostarczoną partię oleju napędowego i zwłoka w zapłacie trwa dłużej niż
30 dni.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z podaniem
uzasadnienia.
4. W przypadku odstąpienia od umowy wynagrodzenie ustalone w § 3 ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu, do
wysokości zrealizowanych dostaw.

1.






2.

3.

§8
ZMIANA UMOWY
Dopuszczalna jest zmiana niniejszej umowy w przypadku gdy:
zmianie adresu / siedziby Zamawiającego / Wykonawcy, zmianie osób występujących po stronie
Zamawiającego / Wykonawcy,
zmianie terminu wykonania umowy, ewentualnie wstrzymanie / wznowienie usługi ze względu na zmiany
stanu prawnego lub gdy wystąpiły okoliczności uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy, np.
działania sił natury uznane za stan klęski żywiołowej, powodzie, itp.,
zmianie wynagrodzenia Wykonawcy w związku z zakupem przez Zamawiającego mniejszej ilości paliwa niż
podana szacunkowa ilość,
zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu) ilości zakupionego paliwa przy założeniu, że ostateczna kwota
wynagrodzenia nie przekroczy ogólnej wartości przedmiotu umowy,
zmianie wynagrodzenia Wykonawcy w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług VAT.
Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę
zawierającego co najmniej opis zmian, uzasadnienie zmian i dokumenty potwierdzające zaistnienie zmian oraz
obliczenie kosztów zmiany, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy.
Potwierdzeniem dokonania zmian w umowie będzie podpisany przez strony aneks do umowy.

§9
INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ STRON
1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z niniejszą Umową
między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą
być przesyłane telefaksem, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem.
2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony. Każda ze Stron zobowiązana
jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu.
Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia
wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, Strony uznają za doręczone.
3. Powiadamianie każdej ze Stron Umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie. Powiadomienie
będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi.

1.

2.
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§ 10
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Integralnymi składnikami niniejszej umowy jest:
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- załącznik nr 1,
 oferta Wykonawcy
- załącznik nr 2.
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd Powszechny właściwy dla
Zamawiającego.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późniejszymi
zmianami) i innych właściwych aktów prawnych.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
PODPISY
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

*) KRS, lub Ewidencja działalności gospodarczej
**) spółki z o.o., spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne wpisują wysokość kapitału zakładowego, a spółki komandytowo-akcyjne dodatkowo
wysokość wniesionego kapitału zakładowego
***) niepotrzebne skreślić

