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Miejski Zakład Komunalny spółka z oo.
ul. Browarna 6
64–700 Czarnków
tel.(67) 255-24-53, 255-20-81, e-mail: mzk76@wp.pl

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na

dostawę oleju napędowego

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej Ustawy.

Zatwierdzam:

Prezes Miejskiego Zakładu Komunalnego
spółka z oo. w Czarnkowie
mgr inż. Waldemar Fertykowski
Czarnków, dn. 29 listopada 2017 r.

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Miejski Zakład Komunalny spółka z oo.
64–700 Czarnków ul. Browarna 6
tel.(67) 255-24-53, 255-20-81, e-mail: mzk76@wp.pl
adres internetowy: http://www.mzk.czarnkow.pl
II. TRYB POSTĘPOWANIA:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907
ze zmianami) zwaną w dalszej części „ustawą”.
W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest nierytmiczna dostawa oleju napędowego, spełniającego normę
PN-EN 590:2006, w formie bezpośredniej dostawy do zbiornika Zamawiającego w Czarnkowie przy
ul. Browarnej 6, w partiach ok. 5000 litrów.
2. Cysterna musi posiadać aktualne dopuszczenie do przewozu paliw
ciekłych zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz powinna posiadać legalizowane urządzenie pomiarowe do pomiaru
w temperaturze rzeczywistej ilości zrzuconego paliwa do zbiorników magazynujących olej napędowy,
które posiada Zamawiający.
3. Zamawiający przewiduje, że w okresie umowy zakupi od wybranego Wykonawcy następujące ilości
paliwa:
Olej napędowy
- 85.000 litrów (kod CPV 09.13.41.00-8)
4. Zamawiający zastrzega możliwość zakupienia mniejszej ilości paliwa, aniżeli wyżej wskazane, w
zależności od wielkości realizowanych zadań. Zakupiona mniejsza ilość oleju napędowego w czasie
obowiązywania umowy nie może stanowić podstawy wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek
roszczeń.
5. Jakość dostarczonego oleju napędowego musi odpowiadać wymaganiom zawartym w regulacjach
prawnych obowiązujących w dniu dostawy, w szczególności w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki
z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych paliw ciekłych (Dz. U. z 2015r.,
poz. 1680).
6. Wykonawca jest zobowiązany do każdej dostawy dołączyć świadectwo (orzeczenie) jakości
dostarczanej partii paliwa sporządzone przez uprawnione laboratorium, które musi zawierać
podstawowe dane charakteryzujące paliwo oraz musi być zaopatrzone w datę wykonania badań.
Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości dostarczanego paliwa i jego dokumentów,
w przypadku stwierdzenia złej jakości paliwa koszty stosownych badań poniesie Wykonawca.
7. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby przez cały okres realizacji umowy znajdował się
w wykazie podmiotów dokonujących dostaw towarów, które złożyły kaucję gwarancyjną, o której
mowa w przepisach art. 105b ustawy o podatku od towarów i usług (wystarczy złożenie minimalnej
kaucji gwarancyjnej wymaganej przepisami prawa w kwocie 1 mln złotych).
IV. INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
Oferta musi obejmować całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert
częściowych.
V. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
VI. INFORMACJA NA TEMAT PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy.
VII. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ
Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu zawarcia umowy ramowej.
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VIII. INFORMACJE NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
IX. INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW W POSTĘPOWANIU
Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa Wykonawca.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem zaistnienia
sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy).
X. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ (PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ
PODMIOTÓW)
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile
upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty
umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
2. Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie
z rozdz. XXI pkt. 2.3. SIWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do
występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy
wspólnicy podpiszą ofertę.
Uwaga:
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą,
albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę.
3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym
mowa w art. 25a ustawy (pkt 4.1. rozdziału XIII SIWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia 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 (każdy z Wykonawców
wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania co oznacza, iż
oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną;
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku
udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie).
5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako
pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę.
XI. INFORMACJA NA TEMAT PODWYKONAWCÓW
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w
ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca
oraz podać firmę podwykonawcy. Należy w tym celu wypełnić odpowiedni punkt formularza oferty,
stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać
zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne
podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole),
Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi tj. bez udziału podwykonawców.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym
niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
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XII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający przewiduje, że zamówienie realizowane będzie w okresie od dnia podpisania umowy
do dnia 31 grudnia 2018 r.
XIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WARUNKI UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu;
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o
zamówieniu oraz w pkt 3. niniejszego rozdziału SIWZ.
2. Podstawy wykluczenia:
2.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24
ust. 1 pkt 12-23 ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne).
2.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę/ów w
następujących przypadkach - wybrane przez Zamawiającego przesłanki wykluczenia fakultatywne,
przewidziane w art. 24 ust. 5 ustawy:
2.2.1. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba, że
Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności.
Uwaga: Naruszenie obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat dotyczy również opłacania
podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i
opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016r. poz. 7160).
3. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 22 ust. 1b ustawy:
3.1 Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
3.1.1 Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję, zezwolenie lub licencję na wykonywanie
działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym - koncesji na obrót paliwami
ciekłymi (olejem napędowym), ważne co najmniej do 31.12.2018 r.
3.2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
3.2.1. Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej
500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych).
3.2.2. Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż: 500.000,00 PLN (pięćset
tysięcy złotych).
3.3. Zdolność techniczna lub zawodowa:
3.3.1. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie dostawy
oleju napędowego w ilości min. 50 000 l każda.
UWAGA: Każda z dwóch dostaw powinna być realizowana na podstawie odrębnego kontraktu
(umowy). Jeżeli umowa jest realizowana (niezakończona) w dniu, kiedy upływa termin składania ofert
– wymagana ilość litrów musi być dostarczona do upływu terminu składania ofert.
4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt 3.1. -3.3.
4.1.W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz
spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt 3.1. –3.3.
do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenia, zgodne ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 2 oraz nr 3 do SIWZ (oświadczenie z art. 25a ustawy). Informacje zawarte w
Oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z
postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
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4.2. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy
(w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji
z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy – załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
4.3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (oceniona jako najkorzystniejsza), w
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (pkt 2.2. niniejszego rozdziału SIWZ),
zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń (aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń):
a) właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny
dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
b) właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
c) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 7160);
Uwaga:
W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty o których mowa w pkt 4.2. i 4.3.
– zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.
4.4.Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (oceniona jako najkorzystniejsza), w
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (pkt 3.1. – 3.3 niniejszego rozdziału
SIWZ), zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na
dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów):
4.4.1. w celu wykazania spełniania warunku z pkt 3.1.:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
b) koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do
jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii
Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument ma potwierdzać,
że Wykonawca posiada aktualną koncesję, zezwolenie lub licencję na wykonywanie działalności
gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym - aktualną koncesję na obrót paliwami
ciekłymi (olejem napędowym).
4.4.2. w celu wykazania spełniania warunku z pkt. 3.2.:
a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, na sumę określoną przez
Zamawiającego, wystawioną w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu
składania ofert;
b) opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego – wraz dokumentami
potwierdzającymi opłacenie wymaganych składek.
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4.4.3. w celu wykazania spełniania warunku z pkt 3.3.:
- wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów
określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie sporządzonego zgodnie z
Załącznikiem nr 5 do SIWZ
Uwaga:
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego
dokumentów, o których mowa w pkt 4.4.2. niniejszego rozdziału SIWZ, Zamawiający dopuszcza
złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
Uwaga (dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów):
1) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający
posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352),
2) w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych,
Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub
dokumenty,
3) w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku
podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda
od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych
samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów,
4) w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w
posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez
Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków
udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub
dokumentów, o ile są one aktualne.
XIV. KORZYSTANIE Z ZASOBÓW INNYCH PODMIOTÓW W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 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 (dot. warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt 3.2.-3.3.
rozdziału XIII SIWZ), niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach 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.
2.1. Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w pkt 2 musi wynikać w szczególności:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego,
3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę
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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 oraz art. 24 ust. 5 pkt 8.
4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, podmiotu,
o którym mowa powyżej, 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 ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, o których mowa w pkt 1
niniejszego rozdziału.
5. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
Zamawiającego w pkt 3.2-3.3. rozdziału XIII SIWZ, polega na zdolnościach innych podmiotów, na
zasadach określonych powyżej, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym
mowa w art. 25a ust. 1 ustawy (pkt 4.1. rozdziału XIII SIWZ).
6. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany
będzie złożyć oświadczenia i dokumenty podmiotu, na zdolności lub sytuację którego Wykonawca
powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, na potwierdzenie
braku podstaw wykluczenia z postępowania tego podmiotu (dokumenty wskazane w pkt 4.3. rozdziału
XIII SIWZ.). Wykonawca zobowiązany będzie również złożyć dokumenty tego podmiotu potwierdzające
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności lub sytuacji, na których
Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych warunków (dokumenty wskazane w pkt 4.4.1 –
4.4.3. rozdziału XIII SIWZ).
XV. PROCEDURA SANACYJNA - SAMOOCZYSZCZENIE
1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 może
przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody,
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie
konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy,
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
2. W celu skorzystania z instytucji „samooczyszczenia”, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz
z ofertą stosownego oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ), a następnie zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy
do złożenia dowodów.
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody, o których mowa w pkt 1.
XVI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW
1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 3, Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830),
osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu (nr faksu: 67/255-85-42) lub przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615)
– adres e-mail: mzk76@wp.pl
2. Wszelką korespondencję Wykonawcy mają obowiązek kierować na Zamawiającego wraz z dopiskiem
nazwiska osoby wskazanej do porozumiewania się, o której mowa w rozdziale XVIII SIWZ.
3. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia
oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 26 ust. 2 lub ust. 3 ustawy, oświadczenia,
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dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/poprawić) w formie wskazanej
przez Zamawiającego w wezwaniu. Forma ta winna odpowiadać wymogom wynikającym ze
stosownych przepisów.
4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie
drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
5. Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej
www.mzk.czarnkow.pl informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.
6. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu postępowania Zamawiający
zamieści na stronie internetowej pod następującym adresem: www.mzk.czarnkow.pl
XVII. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie Specyfikacji wpłynie do Zamawiającego nie później
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
3. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert, Zamawiający może
zmienić treść dokumentów składających się na SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego
zmiana staje się w takim przypadku częścią Specyfikacji. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający
udostępnia na stronie internetowej pod następującym adresem: www.mzk.czarnkow.pl
4. Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści
SIWZ.
5. Treść niniejszej SIWZ zamieszczona jest na stronie internetowej, pod następującym adresem:
www.mzk.czarnkow.pl. Wszelkie zmiany treści SIWZ, jak też wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania co do
treści SIWZ, Zamawiający zamieszczać będzie także pod wskazanym wyżej adresem internetowym.
XVIII. OSOBY ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI
Zamawiający wyznacza następujące osoby do porozumiewania się z Wykonawcami, w sprawach
dotyczących niniejszego postępowania:
Waldemar Fertykowski, tel. 67/255-20-81
XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Wadium nie będzie wymagane.
XX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert, określonym w dziale XI SIWZ. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu
związania ofertą.
XXI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącego
załącznik nr 1 do SIWZ. Ofertę należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności
(Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej podpisanej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu).
1.1. Oświadczenia Wykonawcy oraz innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega
Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, składane na potwierdzenie braku podstaw
wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, składane są w oryginale.
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1.2. Dokumenty inne niż oświadczenia, składane w celu wskazanym w pkt 1.1., składane są w oryginale
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
1.3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, którego każdego z nich dotyczą.
1.4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
1.5. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną całość.
Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich samoczynną
dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.).
2. Do oferty należy dołączyć:
2.1. Oświadczenia zgodne z załącznikiem nr 2 i 3 do SIWZ (oświadczenia z art. 25a ustawy), które należy
złożyć w formie pisemnej.
2.2. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem
umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na formularzu oferty – zgodnie z
załącznikiem nr 1 do SIWZ.
2.3. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o
udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii,
potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.
2.4. Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, nie wymagane.
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3.1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SIWZ.
4. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim.
4.1. Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski – nie
dotyczy oferty, która musi być sporządzona w języku polskim.
4.2. Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem.
4.3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
4.4. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być również
podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
4.5. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za
zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono
z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii,
potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.
4.6. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę/y
upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
5. Zaleca się, aby zapisane strony oferty, wraz z dołączonymi do niej dokumentami i oświadczeniami
były ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
W przypadku, gdy jakakolwiek strona zostanie podpisana przez Wykonawcę, parafa na tej stronie nie
jest już wymagana.
6. Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami, oświadczeniami w dwóch
kopertach, opisanych w następujący sposób:
a) koperta zewnętrzna:
powinna być zaadresowana oraz opisana w następujący sposób:
Miejski Zakład Komunalny spółka z oo.
ul. Browarna 6
64 – 700 Czarnków
Oferta do przetargu nieograniczonego na "dostawę oleju napędowego"
Nie otwierać przed 07.12.2017 r." godz. 1010
b) koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana oraz opisana jw. oraz dodatkowo musi zawierać
nazwę i adres Wykonawcy.
7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed upływem
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terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy
umieścić w kopercie, opisanej jak wyżej w pkt. 6. Koperta dodatkowo musi być oznaczona
określeniami: „Zmiana” lub „Wycofanie”.
8. Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co, do których
Wykonawca składając ofertę zastrzegł oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
8.1. W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) Zamawiający uzna
zastrzeżenie tajemnicy za bezskuteczne, o czym poinformuje Wykonawcę.
8.2. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny być zgrupowane i stanowić oddzielną
część oferty, opisaną w następujący sposób: „tajemnica przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez
Zamawiającego”.
8.3. Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności dokumentacji z
postępowania (protokołu), w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego ze stosownym
wnioskiem.
XXII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
1. Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
2. Obliczona cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, jakie poniesie Wykonawca z tytułu
należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji dostawy oleju napędowego i musi być
podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem stawki i wartości podatku VAT.
3. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
4. Cena oleju napędowego winna być wyliczona następująco: cena hurtowa jednostkowa netto,
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z cennikiem sprzedaży paliw płynnych
PKN ORLEN, zamieszczonym na stronie www.orlen.pl która ogłoszona na dzień 29.11.2017 r. wynosi
3.613,00 zł/m3 minus procentowy upust wyrażony w zł, pomnożona przez ilość m3 objętych
szacunkowym zamówieniem podstawowym i powiększona o podatek VAT.
5. Ceną brutto całego zamówienia jest suma ceny oleju napędowego (wg pkt 4.) i będzie brana pod
uwagę przez Zamawiającego w trakcie oceny ofert oraz w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
6. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania ceny hurtowej
jednostkowej netto, zgodnie z cennikiem sprzedaży paliw płynnych PKN ORLEN, zamieszczonym na
stronie www.orlen.pl, obowiązującym w dniu dostawy paliwa do Zamawiającego, pomniejszonej
o udzielony procentowy upust wyrażony w zł i powiększonej o podatek od towarów i usług VAT.
7. „Procentowy upust” od ceny hurtowej jednostkowej netto, zgodnie z cennikiem sprzedaży paliw
płynnych PKN ORLEN, zamieszczonym na stronie www.orlen.pl, obowiązującym w dniu dostawy paliwa
jest stały, niezmienny i będzie stosowany do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą przez
cały okres wykonywania zamówienia.
8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu ocen takiej
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
9. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN.
XXIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Miejskim Zakładzie Komunalnym spółka z oo.
w Czarnkowie, ul. Browarna 6 – pokój działu kadr – Sekretariat, w terminie do dnia 07.12.2017 r.
00
do godziny 10
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2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w dniu 07.12.2017 r. o godz. 1010 w siedzibie
Zamawiającego, w pokoju Prezesa spółki.
3. Podczas otwarcia odczytane zostaną nazwy i adresy Oferentów oraz ceny ofert.
Wykonawcą nieobecnym przy otwarciu ofert powyższe dane zostaną dostarczone na ich wniosek.
XXIV. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT:
1. Otwarcie ofert jest jawne.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie niniejszego zamówienia (kwota brutto, wraz z podatkiem VAT)..
3. Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiający poda (odczyta) imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz
adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty i
terminu wykonania zamówienia, deklarowanego zawartych w ofercie.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej
www.mzk.czarnkow.pl informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
5. Zgodnie z art. 24 aa ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu
(art. 24 ust. 1 pkt 12-23).
6. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, oferta niezgodna z ustawą Prawo zamówień
publicznych lub nieodpowiadająca treści SIWZ, podlega odrzuceniu. Wszystkie przesłanki, w
przypadkach których Zamawiający jest zobowiązany do odrzucenia oferty, zawarte są w art. 89 ustawy.
7. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
8. Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki wskazane w art. 87 ust. 2 ustawy, niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.
9. W przypadku, gdy złożona zostanie mniej niż jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, postępowanie
o udzielenie niniejszego zamówienia zostanie unieważnione. Zamawiający unieważni postępowanie
także w innych przypadkach, określonych w ustawie w art. 93 ust. 1 ustawy.
10. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu,
i która zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według
kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SIWZ).
11. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu przesyłając zawiadomienie wszystkim Wykonawcom,
którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej w
miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, a także na stronie internetowej pod następującym
adresem: www.mzk.czarnkow.pl
11.1. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, zawiadomienie o wyniku przetargu
przesyłane do Wykonawców, którzy złożyli oferty, będzie zawierało informacje, o których mowa
w art. 92 ust. 1 ustawy.
XXV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW:
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
cena ofertowa – 100 pkt
2. Każdy z Wykonawców w poszczególnych kryteriach otrzyma odpowiednią liczbę punktów, wyliczoną
w następujący sposób:
cena ofertowa (C) - wg następującego wzoru:
N
C = ----- x A
B
gdzie poszczególne litery oznaczają:
C – liczba punktów kryterium ceny,
N – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,
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B – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),
A – waga danego kryterium wyrażona w punktach - 100 pkt.
Uwaga : przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po
przecinku.
XXVI. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ROZLICZANIA SIĘ W WALUTACH OBCYCH
Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie z uwzględnieniem waluty polskiej.
XXVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY
1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej SIWZ wzór
umowy (załącznik nr 6).
1.1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we
wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
1.2. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6
ustawy.
2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie z Wykonawcą, którego
oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy.
3. W przypadku wniesienia odwołania, aż do jego rozstrzygnięcia, Zamawiający wstrzyma podpisanie
umowy.
4. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy przedłożyć umowę
regulującą współpracę tych podmiotów (umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej).
5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą) przed zawarciem
umowy zobowiązany jest złożyć dokumenty określone w umowie.
6. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do ustalania szczegółów związanych z podpisaniem
umowy po wyborze najkorzystniejszej oferty, będzie: Waldemar Fertykowski tel. 67/255-20-81
XXVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy
działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198 g ustawy).
2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, 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 ustawy.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (SIWZ), przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154
pkt 5. Ustawy.
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Załącznik Nr 1

Znak sprawy: Paliwo/02/2017

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa i siedziba Zamawiającego:
Miejski Zakład Komunalny spółka z oo.
64–700 Czarnków, ul. Browarna 6

A. Dane Wykonawcy / Wykonawców.
1 1.Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy:
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy:

.........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................
NIP …………………………….……..……………………., REGON ........................................................................
Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym
postępowaniem:
• adres korespondencyjny:
•
•
•

…………………………………………………………………………………………..................…………………………….......
numer faksu: ………………………………………

numer telefonu: …………………………………

e-mail: ………………………………………………

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/-ów i podpisująca ofertę:
……………………………………….…………………………………………………………….............…………………………….......
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:

........................................................................................................................................................................................
Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą 2?
TAK
NIE
(zaznacz właściwe)
1

Powielić tyle razy ile to potrzebne
Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 10
mln EUR. Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR
lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.

2
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B. Oferowany przedmiot zamówienia.
Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu pn.:

„Dostawę oleju napędowego” dla Miejskiego Zakładu Komunalnego spółka z oo.
w Czarnkowie
zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego
oferujemy wykonanie zamówienia:
w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:
…………………………………………….. PLN netto + …….…..% VAT = ………………………….…………….. PLN brutto 3
według wyliczenia w tabelach poniżej:
A

B

Rodzaj
paliwa

Ilość
paliwa
w litrach

ON

85 000

C

D

E

F

G

Procentowy
Upust od
Cena
upust stały
ceny
jednostkowa
od ceny
jednostkowej Wartość
paliwa netto
Stawka
jednostkowej
netto
netto ON
EKODIESEL
podatku
paliwa netto
wyrażony
w zł
3
w zł/1 m
VAT w %
(do 2 miejsc
w zł
[(C-E) x B]
na dzień
po przecinku)
(C x D)
20.12.2016
%

3 613,00 zł

......... %

........ zł

....... zł

...... %

H

I

Wartość
podatku
VAT w zł

Cena brutto ON

........ zł

[F+H]

........................
zł

Suma wartości w kolumnie I :

* Wysokość procentowego upustu stałego będzie podstawą późniejszych rozliczeń z Wykonawcą, z którym
zostanie podpisana umowa. Rzeczywista cena paliwa będzie określana w fakturach przez Wykonawcę dla
3
Zamawiającego, jako cena hurtowa netto 1m ON publikowana na stronie internetowej PKN ORLEN S.A. w dniu
zamówienia paliwa ze stałą korektą wskazaną w kolumnie D ww. tabeli i powiększona o VAT.

C. Oświadczenia.

1) Zapoznałem się ze SIWZ, nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje niezbędne
do przygotowania oferty.
2) Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez 30 dni
od ostatecznego upływu terminu składania ofert.
3) Do całkowitej ceny oferty zostały wliczone wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz
podatek od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4) Zastrzegam, że następujące dokumenty 4:
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa na podstawie art. ……ustawy

3

……………………..............................................................................................................................................................

Należy wstawić wartość będącą sumą kwot w kolumnie I tabeli.
Wykonawca, który zastrzega w formularzu oferty, iż załączone do składanej oferty dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą zostać ujawnione ani udostępnione, jest zobowiązany do dołączenia
do składanej oferty pisemnego uzasadnienia powodów oraz podstaw takiego zastrzeżenia.

4
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5) Składając niniejszą ofertę, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy PZP informuję, że wybór oferty 5:
a)

nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego,
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć,

b)

będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego,
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć
– w następującym zakresie:
…………………………………………………………………………………………………………..………………… 6.

D. Zobowiązanie w przypadku przyznania zamówienia.
1) Akceptuję proponowany przez Zamawiającego wzór umowy, który zobowiązuję się podpisać
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
2) Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia jest
………………………………………………………………………………………………………………………………………
nr telefonu ………………….…………………………………….…
e-mail:
.………………………………………………………….

E. Podwykonawstwo.
Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia 7:
Wartość brutto (PLN)
Lp.

Część zamówienia

lub procentowy udział
podwykonawstwa

1

2

3

Nazwa i adres
podwykonawcy
4

1

2

3
RAZEM

5

Należy odpowiednio zaznaczyć punkt a) albo b).
Należy podać rodzaj każdego towaru / usługi oraz wartość bez podatku VAT.
7
W przypadku wykonania zamówienia samodzielnie, należy przekreślić treść oświadczenia lub nie wypełniać tabeli.
6
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F. Spis treści.
Oferta została złożona na ……....... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych.
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

…………………………………………
(miejscowość i data)

……………………………………………
(podpis osób(-y) uprawnionej
do składania oświadczenia
woli w imieniu Wykonawcy)
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Załącznik Nr 2

Znak sprawy: Paliwo/02/2017

Zamawiający:
Miejski Zakład Komunalny spółka z oo.
64–700 Czarnków, ul. Browarna 6

Wykonawca:
……………………………………………………
……………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………

……………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa oleju napędowego”
prowadzonego przez Miejski Zakład Komunalny spółka z oo. 64-700 Czarnków, ul. Browarna 6,
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
pkt 8 ustawy Pzp.
……………………….……. dnia ………………….……. r.
(miejscowość)

……………………………….…………………
(podpis)
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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 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku
z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………………………..
……………………….……. dnia …………..….……. r.
(miejscowość)

……………………………….…………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE

PODMIOTU,

NA

KTÓREGO

ZASOBY

POWOŁUJE

SIĘ

WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, 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 podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
……………………….……. dnia ……………….……. r.
(miejscowość)

……………………………….…………………
(podpis)

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 ……………...……. r.
(miejscowość)

……………………………….…………………
(podpis)
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Załącznik Nr 3

Znak sprawy: Paliwo/02/2017

Zamawiający:
Miejski Zakład Komunalny spółka z oo.
64–700 Czarnków, ul. Browarna 6

Wykonawca:
……………………………………………………
……………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………

……………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa oleju napędowego”
prowadzonego przez Miejski Zakład Komunalny spółka z oo. 64-700 Czarnków, ul. Browarna 6,
oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w zakresie opisanym w Rozdziale XIII ust. 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

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

……………………………….…………………
(podpis)
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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 zakresie opisanym w Rozdziale XIII ust. 3 Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
..……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….
w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………………………………………..……………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

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

……………………………….…………………
(podpis)

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 ……………...……. r.
(miejscowość)

……………………………….…………………
(podpis)
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Załącznik Nr 4

Znak sprawy: Paliwo/02/2017

...................................
(pieczęć wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy1
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Dostawa oleju

napędowego” prowadzonego przez Miejski Zakład Komunalny spółka z oo. 64-700 Czarnków,
ul. Browarna 6, oświadczam, co następuje:

- z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu nie należę/nie należymy
do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z póz. zm.)*:
- wspólnie z ………………………………………………………………………………należę/należymy do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
z 2015 r. poz. 184 z póz. zm.) i przedkładam/y niżej wymienione dowody, że powiązania między nami
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu*:

1.

……………………………………………………………………………………………………………………

2.

……………………………………………………………………………………………………………………

3.

……………………………………………………………………………………………………………………

4.

……………………………………………………………………………………………………………………
* niepotrzebne skreślić

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

……………………………….…………………
(podpis)
1

Dokument ten wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia
ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego).
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Załącznik Nr 5

Znak sprawy: Paliwo/02/2017

Zamawiający:
Miejski Zakład Komunalny spółka z oo.
64–700 Czarnków, ul. Browarna 6
...................................
(pieczęć wykonawcy)

Wykaz dostaw

wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów,
określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

Lp.

Przedmiot dostawy

Wartość dostawy

Data wykonania

Podmiot, na rzecz
którego dostawy były
wykonywane

Do każdej dostawy wymienionej w wykazie należy dołączyć dowody określające, czy dostawy te zostały
wykonane w sposób należyty.

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

……………………………….…………………
(podpis)

22

Załącznik nr 6

UMOWA (wzór)
na dostawę paliw płynnych
zawarta w dniu ……………………. r. w Czarnkowie pomiędzy:
…………………………………………………………………………………………………..., w imieniu którego działa:
1. ……………………………………………..
zwanym dalej “Dostawcą”, wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego
przeprowadzonego na podstawie art.. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z póz. zm.), znak Paliwo/02/2017
a Miejskim Zakładem Komunalnym spółka z oo. 64-700 Czarnków, ul. Browarna 6,
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu XXII Wydz. Gospodarczy KRS, wpisanym do
Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS: 0000125283, NIP 763-10-00-036, REGON 570150755,
kapitał zakładowy spółki: 1.381.500,- zł
w imieniu którego działa:
1. mgr inż. Waldemar Fertykowski - Prezes
zwanym dalej “Zamawiającym”, o treści następującej:
1.
2.
3.

4.

1.
2.
3.
4.
5.

§.1.
Przedmiotem umowy jest sprzedaż wraz z dostawą oleju napędowego, spełniającego
normę PN-EN 590:2006 do stacji paliw odbiorcy w Czarnkowie przy ul. Browarnej 6,
w partiach ok. 5.000 litrów.
Przewidywana wielkość zakupu oleju napędowego wynosi 85.000 litrów.
Zamawiający zastrzega możliwość zakupienia mniejszej ilości paliwa, aniżeli wyżej
wskazane, w zależności od wielkości realizowanych zadań. Zakupiona mniejsza ilość oleju
napędowego w czasie obowiązywania umowy nie może stanowić podstawy wnoszenia
przez Dostawcę jakichkolwiek roszczeń.
Dostarczane paliwa, będą spełniać wymagania jakościowe określone w:
a) przepisach wydanych na podstawie art. 3, ust. 2, pkt. 1 oraz art. 5 Ustawy
z dnia 25 sierpnia 2006r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw
(Dz.U. z 2014r., poz. 1728 z póz. zm.), a w szczególności w Rozporządzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw
ciekłych (Dz.U. z 2015, poz. 1680);
b) Polskich normach PN-EN 590:2006 dla oleju napędowego;
c) jak również będą zgodne z nowelizowanymi w trakcie dostaw normami i przepisami
określającymi wymagania jakościowe.
§.2.
Dostawca zobowiązuje się dostarczyć zamówioną partię oleju napędowego najpóźniej
w następnym dniu roboczym po złożeniu zamówienia złożonego telefonicznie lub faxem.
Dostawy będą realizowane wyłącznie w dni robocze do godz. 1400.
Dostawy oleju napędowego będą realizowane przez Dostawcę jego środkami transportu
na jego ryzyko i koszt do siedziby Zamawiającego.
Dostawca przy każdorazowej dostawie oleju napędowego wystawi dokument
potwierdzający ilość dostarczonego oleju napędowego (WZ). Dokument dla swojej
ważności wymaga podpisania przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
Rozliczenie ilości dostarczonego oleju napędowego nastąpi wyłącznie na podstawie
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6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.

wskazań licznika przepływu paliwa w temperaturze rzeczywistej. Zamawiający nie
dopuszcza stosowania jakichkolwiek przeliczników korygujących (np. zależnych od
gęstości i temperatury paliwa).
Dostawca dla każdej dostawy przedstawi świadectwo jakości (atesty), określające
właściwości dostarczonego oleju napędowego i zawartość zanieczyszczeń, potwierdzone
certyfikatem jakości wystawionym przez producenta.
Zamawiający z każdej partii dostarczonego oleju napędowego ma prawo pobrać próbkę,
która w razie reklamacji stanowić będzie dowód rzeczowy poddany analizie
laboratoryjnej.
W przypadkach wątpliwych co do jakości dostarczonego paliwa, Zamawiający zastrzega
sobie prawo przeprowadzenia prób jakości w wybranym przez siebie laboratorium.
W razie niezgodności z deklarowaną jakością Dostawca pokryje koszt wykonania badań,
zobowiązuje się do wymiany reklamowanego paliwa na własny koszt, oraz pokrycia
kosztów ewentualnych napraw pojazdów, których uszkodzenia były związane z
nieodpowiednią jakością paliwa.
Parametry dostarczanego oleju napędowego będą dostosowane do okresu dostawy tj.
pory roku i temperatury otoczenia.
Olej napędowy będzie dostarczany przez Dostawcę do zbiornika magazynującego olej
napędowy cysternami, które muszą posiadać aktualne dopuszczenie do przewozu paliw
ciekłych zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu dostawy, w tym w szczególności
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi
przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2014r., poz. 1853). Cysterny powinny posiadać urządzenie
pomiarowe do pomiaru ilości zrzuconego paliwa w temperaturze rzeczywistej do
zbiorników magazynujących olej napędowy, które posiada Zamawiający.
Zamawiający wymaga od Dostawcy, aby przez cały okres realizacji umowy znajdował się
w wykazie podmiotów dokonujących dostaw towarów, które złożyły kaucję gwarancyjną,
o której mowa w przepisach art. 105b ustawy o podatku od towarów i usług (wystarczy
złożenie minimalnej kaucji gwarancyjnej wymaganej przepisami prawa w kwocie 1 mln
złotych).
Dostawca będzie realizował przedmiot umowy osobiście/z udziałem
podwykonawców*(*niepotrzebne skreślić)
Podwykonawca
Przedmiot umowy - zakres
Cena brutto

13. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za działanie podwykonawców dotyczące
przedmiotu umowy tak samo jak za swoje działania.
1.
2.

§.3.
Umowa wiąże strony od dnia podpisania niniejszej umowy do 31 grudnia 2018 r.
z zastrzeżeniem ust. 2.
Strony zgodnie ustalają, iż umowa może przestać wiązać strony wcześniej aniżeli
w terminie, o którym mowa w ust. 1 w przypadku gdy wartość zakupionych paliw na
podstawie niniejszej umowy przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć
na sfinansowanie zadania tj. …………………..………………… PLN
(słownie: …………………………………………………………..………………..PLN)
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§.4.
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Dostawcy za każdą dostawę będzie płatne
w wysokości obliczonej w następujący sposób:
Co = [W x (H - K)] + VAT
Co - cena brutto faktury
W - Ilość m3 dostarczonego paliwa zgodnie ze zleceniem zamawiającego
H - cena hurtowa netto m3 danego gatunku ON publikowana na stronie internetowej
PKN ORLEN S.A. w dniu dostawy paliwa
K – stały upust wynoszący …………….. %, wskazany w ofercie Dostawcy
2. Przeliczenie nowej ceny Dostawca zobowiązuje się załączyć każdorazowo do faktury.
3. Zapłata wynagrodzenia będzie dokonywana w walucie polskiej.
4. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy będzie następować po realizacji każdorazowej
dostawy oleju napędowego, w terminie 21 dni, licząc od daty dostarczenia
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z kompletem dokumentów,
o których owa w §.2 ust. 4 - 6 umowy, na wskazane na fakturze konto Dostawcy.
5. Za datę uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§.5.

1. Zamawiający zobowiązuje się do:
a) wyznaczenia pracownika, który będzie upoważniony do złożenia zamówień i odbioru
dostarczanego oleju napędowego,
b) terminowej realizacji należności za dostarczony olej napędowy.
2. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności za dokonane dostawy Zamawiający
zobowiązuje się zapłacić Dostawcy ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki.
3. Osobą upoważnioną do złożenia zamówień i dokonania odbioru dostarczanego oleju
napędowego jest Pan ……………………., tel. 67/255-24-53.
1.
2.

3.
4.

§.6.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia
zdarzenia uzasadniającego odstąpienie od umowy, w przypadku rażącego naruszenia jej
postanowień przez Dostawcę, a w szczególności gdy: udowodnione zostaną co najmniej
dwa przypadki złej jakości dostarczonego oleju napędowego lub Dostawca, mimo
trzykrotnego wezwania do należytego wykonania umowy i wyznaczenia w tym celu
dodatkowego terminu, nie uczynił tego w wyznaczonym terminie. Postanowienia §.7
ust. 1 stosuje się.
Zamawiający odstąpi od umowy z winy Dostawcy w przypadku gdy kaucja gwarancyjna,
o której mowa w §.2 ust. 11 umowy wygaśnie w trakcie realizacji niniejszej umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Dostawcy, Dostawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu jedynie za
wykonane należycie dostawy.

§.7.
1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości
10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, o której mowa w §.4 ust. 1;
2) za każde stwierdzone przez Zamawiającego uchybienia w zakresie jakości dostarczonego
oleju napędowego – w wysokości 3% wartości brutto poszczególnej dostawy, której
jakość została zakwestionowana i udowodniona;
3) za zwłokę w wykonaniu dostawy ponad termin określony w §.2 ust. 1 – w wysokości 1%
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wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień opóźnienia (na zasadzie ryzyka);
4) za opóźnienie (na zasadzie ryzyka) w wykonaniu wymiany wadliwej partii dostarczonego
oleju napędowego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego – w wysokości 1%
wartości brutto wadliwej dostawy za każdy dzień zwłoki;
5) w przypadku odmowy dostawy oleju napędowego bądź braku możliwość zrealizowania
dostawy oleju napędowego z przyczyn tkwiących po stronie Dostawcy, zapłaci on
Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości brutto oleju napędowego
zakupionego przez Zamawiającego u innego dostawcy.
2. Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn
zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części
umowy, o której mowa w §.4 ust. 1.
3. Dostawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu od
Zamawiającego wynagrodzenia.
5. Strony mogą dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość ustalonych kar
umownych.
§.8.
1. Zakazuje się zmiany istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, poza zmianami przewidzianymi w treści
niniejszej umowy.
2. Wszelkie zmiany postanowień umowy dokonane będą w formie pisemnego aneksu – pod
rygorem nieważności.
3. Dostawca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o ewentualnej
potrzebie dokonania zmiany.
4. Dostawca przedłoży Zamawiającemu pisemny wniosek dotyczący proponowanych zmian.
5. Zamawiający przedstawi Dostawcy pisemną odpowiedź odnośnie proponowanej zmiany
w terminie do 7 dni licząc od dnia otrzymania pisma.
6. Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana wynagrodzenia ustalana zgodnie z treścią §.4 ust. 1 umowy;
2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjną umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego).
3) zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących Strony.
§.9.
1. Zamawiający i Dostawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich
sporów wynikłych na tle niniejszej Umowy, na drodze bezpośrednich negocjacji.
2. Negocjacje będą prowadzone przez okres jednego miesiąca, licząc od dnia ich rozpoczęcia.
3. W przypadku bezskutecznych negocjacji, po upływie terminu wskazanego w ustępie
poprzedzającym każda ze stron może poddać spór pod rozstrzygniecie Sądu powszechnego
właściwego dla siedziby Zamawiającego.
4. Integralną cześć Umowy stanowi oferta Dostawcy oraz SIWZ.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 z póz. zm. )
oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
§.10.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.
Dostawca:

Zamawiający:
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