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 1 ZAMAWIAJĄCY

Gmina Gniewoszów,ul. Lubelska 16,26 – 920 Gniewoszów

tel. /048/ 6215003,fax. /048/ 6215046

 2 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

2.1. Przedmiot zamówienia:

„ Dostawy  oleju  opalowego  lekkiego  do  kotłowni  w  budynku  P.S.P.  i  Gimnazjum   w

Gniewoszowie”.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w oparciu o

przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2019.1986 t.j.

z dnia 2019.10.16)  w trybie przetargu nieograniczonego –zgodnie z art. 39 ustawy.

2.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Oferenci, których oferta     odpowiada

zasadom określonym w ustawie i spełnia wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia.

2.3.Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca.

 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Rodzaj zamówienia – dostawy.

Przedmiotem  zamówienia  są  dostawy  oleju  opalowego  lekkiego  -  olej  napędowy  grzewczy

Ekoterm, według normy: norma polska PN-C-96024 dla L1; norma zakładowa ZN/ITN-PKN

S.A./NF-219/2000  lub  równoważnego,  do  kotłowni  w  budynku  P.S.P.  i  Gimnazjum   w

Gniewoszowie ,w ilości  ok.  50 000 litrów. Olej  opałowy musi  spełniać wymagania  określone w

Rozporządzeniu  Ministra Gospodarki   z dnia 9 października 2015 r.(Dz. U .Poz. 1680 z 2015 r.)

Dostawy paliw  rozliczane  będą  w  temperaturze  referencyjnej  15°C.  Każda  partia  dostarczanego

paliwa musi  posiadać aktualne świadectwo jakości  dotyczące tej  dostawy oraz „Dowód wydania

dostawcy”,  które  winny być  dostarczane  wraz  z  dostawą  danego  paliwa.  Zamawiający  wymaga

dołączania kopii ww. dokumentów przy każdej dostawie (potwierdzone kserokopie).

Dostawy, które nie będą posiadały aktualnego świadectwa jakości paliwa oraz „Dowodu 

wydania dostawcy” nie zostaną przez Zamawiającego przyjęte.

 4 OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

 5 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonywania zamówienia:od dnia zawarcia umowy do 31.12.2019  r.

 6 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (sekcja III. ogłoszenia o zamówieniu) 

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów.(sekcja III.3.1.1 ogłoszenia o zamówieniu) 

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada:    koncesję na obrót 

paliwami,.

Sytuacja finansowa lub ekonomiczna.(sekcja III.1.2 ogłoszenia o zamówieniu) 

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.

 Zdolność techniczna lub zawodowa  (sekcja III.1.3 ogłoszenia o zamówieniu)

Określenie warunków: 
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Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada:

co  najmniej  jednoroczne  doświadczenie  w  świadczeniu  dostaw  oleju  opałowego  lekkiego.

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku w przypadku wykazania  przez wykonawcę realizacji

dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

jest  krótszy  -  w  tym  okresie,  na  podstawie  minimum  jednej  umowy  w  zakresie  dostaw  oleju

opałowego  wraz  z  załączeniem dowodów określających  czy  te  usługi  zostały  wykonane  lub  są

wykonywane należycie,  przy czym dowodami tymi  może być minimum jedna umowa w zakresie

dostaw oleju  opałowego,  referencje,  bądź  inne dokumenty wystawione  przez podmiot  na  rzecz

którego  usługi  były  wykonywane,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  sa

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w

stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy,  w przypadku świadczeń okresowych

lub ciągłych  nadal  wykonywanych  referencje bądź  inne dokumenty potwierdzające ich należyte

wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

ofert.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenia zamówienia. W takim przypadku wykonawcy

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

reprezentowania  w  postępowaniu  i  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego.

Pełnomocnictwo w formie pisemnej ( oryginał lub kopia poświadczona notarialnie) należy dołączyć

do oferty.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, udziału w

postępowaniu musi spełniać co najmniej jeden wykonawca   samodzielnie lub wszyscy wykonawcy

łącznie.

Wykonawca  może  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  w

stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów,

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

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.

Ze  zobowiązania  lub  innych  dokumentów  potwierdzających  udostępnienie  zasobów  przez  inne

podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:

zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego wykonawcy, sposób wykorzystania zasobów innego

podmiotu  przez  wykonawcę  przy  wykonywaniu  zamówienia  oraz  zakres  i  okres  udziału  innego

podmiotu  przy  wykonywania  zamówienia  publicznego  a  także  informacja  czy  podmiot,  na

zdolnościach  którego  wykonawca  polega  w  odniesieniu  do  warunków  udziału  w  postępowaniu

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których

wskazane zdolności dotyczą.

Zamawiający oceni,  czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub

zawodowe,  pozwalają  na  wykazanie  przez  Wykonawcę  spełniania  warunków  udziału  w
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postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których

mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

Jeżeli  zdolności  techniczne  lub  zawodowe  podmiotu  udostępniającego  zasoby,  nie  potwierdzają

spełnienia  przez  Wykonawcę  warunków  udziału  w  postępowaniu,  lub  zachodzą  wobec  tych

podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym

przez zamawiającego:

 a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

 b)  zobowiązał  się  do  osobistego  wykonania  odpowiedniej  części  zamówienia,  jeżeli  wykaże

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

7. PODSTAWY WYKLUCZENIA

Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Zamawiający nie przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO 

POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI.

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu:

tak

9. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: nie

9.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym

mowa powyżej (o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału) składa każdy z

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie.  Oświadczenie  to  ma  potwierdzać

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym

każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw

wykluczenia.

9.2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza

powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

9.3. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca

powoływał  się  ,  na  zasadach  określonych  w  art.  22a  ust  1,  w  celu  wykazania  spełniania

warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, 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.

9.4. Jeżeli  zamawiający  stwierdzi,  że  wobec  danego  podwykonawcy  zachodzą  podstawy

wykluczenia,  wykonawca  obowiązany  jest  zastąpić  tego  podwykonawcę  lub  zrezygnować  z

powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

9.5. Powierzenie  wykonania  części  zamówienia  podwykonawcom  nie  zwalnia  wykonawcy  z

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

9.6. Zamawiający żąda aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
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podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału

w postępowaniu zamieszczał informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa

powyżej (o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału).

9.7. Jeżeli  powierzenie  podwykonawcy  wykonania  części  zamówienia  następuje  w  trakcie  jego

realizacji zgodnie z art. 36 a i b ustawy Pzp, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia

oświadczenie, o którym mowa powyżej (o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków

udziału), lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego

podwykonawcy. 

9.8. 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

oświadczeniu, o którym mowa powyżej (o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków

udziału).

9.9. Zamawiający przewiduje  zastosowanie  procedury,  o  której  mowa  w art.  24aa  ust.  1  ustawy

Prawo zamówień publicznych.

10. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

oświadczenie  wykonawcy  o  przynależności  albo  braku  przynależności  do  tej  samej  grupy

kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć

wraz  z  oświadczeniem  dokumenty  bądź  informacje  potwierdzające,  że  powiązania  z  innym

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw

wykluczenia, jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.

11. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

wykaz  wykonanych  lub  wykonywanych  w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed  upływem  terminu

składania  ofert  ,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  jest  krótszy -  w tym okresie  usług polegających  na

dostawach oleju opalowego lekkiego, na podstawie minimum jednej umowy   wraz z załączeniem

dowodów określających czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie – dowodami

tymi  są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot  na rzecz którego usługi były

wykonywane  potwierdzające  ich  należyte  wykonanie  a  w przypadku  świadczeń  okresowych  lub

ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca

nie  jest  w stanie  uzyskać  tych  dokumentów-  oświadczenie  wykonawcy;  w przypadku  świadczeń

okresowych  lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź  inne dokumenty potwierdzające ich

należyte  wykonanie  powinny być  wydane  nie  wcześniej  niż  3 miesiące  przed  upływem terminu

składania ofert, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ
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Wykonawca w terminie  3  dni  od  dnia  zamieszczenia  na stronie  internetowej  informacji,  o

której  mowa  w  art.  86  ust.  5  ustawy  PZP,  przekaże  zamawiającemu  oświadczenie  o

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.

24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. (Według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 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.

c) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania spełnienia, w zakresie, w jakim

Wykonawca powołuje się na jego zasoby,  warunków udziału w postępowaniu, jeżeli  wykonawca

polega na zasobach podmiotu trzeciego.

W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju

z  dnia  26  lipca  2016  r.  w  sprawie  rodzajów dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od

wykonawcy  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  (Dz.  U.  z  2016  r.,  poz.  1126).   Jeżeli

wykonawca nie złoży oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału,

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy

PZP,  lub  innych  dokumentów niezbędnych  do  przeprowadzenia  postępowania,  oświadczenia  lub

dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości,

zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym,

chyba  że  mimo  ich  złożenia  oferta  wykonawcy  podlegałaby  odrzuceniu  albo  konieczne  byłoby

unieważnienie postępowania.

Zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy Pzp Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub

dokumentów potwierdzających  okoliczności,  o  których  mowa  w art.  25  ust.  1  pkt.  1  i  3,  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 dia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących

zadania publiczne (Dz. U.  Z 2017 r. Poz. 570 oraz z 2016 r. poz. 352).

Jeżeli  w  kraju,  w  którym  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  lub  miejsce

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w

Rozdziale   7  SIWZ,  zastępuje  się  je  dokumentem  zawierającym  odpowiednio  oświadczenie

wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie

osoby,  której  dokument  miał  dotyczyć,  złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu

na  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  wykonawcy lub  miejsce  zamieszkania  tej  osoby.  Terminy

określone w Rozdziale 7. SIWZ stosuje się.

Jeżeli  wykonawca nie złoży oświadczeń,  o których mowa w Rozdziale 7 SIWZ, oświadczeń lub

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy,  lub innych

dokumentów  niezbędnych  do  przeprowadzenia  postępowania,  oświadczenia  lub  dokumenty  są

niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający

wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez
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siebie  wskazanym,  chyba  że  mimo  ich  złożenia,  uzupełnienia  lub  poprawienia  lub  udzielenia

wyjaśnień  oferta  wykonawcy  podlegałaby  odrzuceniu  albo  konieczne  byłoby  unieważnienie

postępowania.

Jeżeli  wykonawca  nie  złoży  wymaganych  pełnomocnictw  albo  złożył  wadliwe  pełnomocnictwa,

zamawiający  wezwie  do  ich  złożenia  w  terminie  przez  siebie  wskazanym,  chyba  że  mimo  ich

złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Oświadczenia dotyczące wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i innych podmiotów, na

których zdolnościach lub sytuacji  polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy

składane  są  w  oryginale.  Dokumenty  inne  niż  oświadczenia  składane  są  w  oryginale  lub  kopii

poświadczonej  za zgodność z oryginałem.  Zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale 6  SIWZ

należy złożyć w formie oryginału.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski.

W przypadku  wskazania  przez  wykonawcę  dostępności  oświadczeń lub  dokumentów,  o  których

mowa  w  rozdziale  6  SIWZ  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.  Jeżeli  oświadczenia  i  dokumenty,  o

których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym wykonawca zobowiązany jest

do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.

Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania dokumentów lub

oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć

że  oświadczenia  i  dokumenty  te  powinny  być  opatrzone  podpisem  (podpisami)  osoby  (osób)

uprawnionej  (uprawnionych)  do reprezentowania  wykonawcy/podmiotu  na zasobach lub sytuacji,

którego wykonawca polega, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze

lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy/podmiotu na zasadach lub sytuacji,

którego wykonawca polega na podstawie pełnomocnictwa.

UWAGA !

Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych oświadczeń i informacji istotnych dla przeprowadzenia

postępowania  skutkuje  wykluczeniem  Wykonawcy  z  postępowania.  Niespełnienie  przez

Wykonawcę  chociażby  jednego z  wymogów określonych w ustawie  i  niniejszej  SIWZ skutkuje

odrzuceniem oferty.

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 oznaczone klauzulą:

„NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA, INFORMACJA STANOWI

TAJEMNICĘ  PRZEDSIĘBIORSTWA  W  ROZUMIENIU  art.  11  ust  4  USTAWY  O

ZWALCZANIU  NIEUCZCIWEJ  KONKURENCJI  (Dz.U.2019.419  t.j.  z  dnia  2019.02.26)  i

załączone są jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały.”
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7.3 Załączniki wymienione w pkt 7.1 niniejszej SIWZ winny być podpisane przez

Wykonawcę.

 7 INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIENIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO

Z WYKONAWCĄ, ZE WSKAZANIEM OSÓB DO KONTAKTU.

Wszelkie wyjaśnienia Zamawiający będzie udzielał zgodnie z ustawą.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami odnośnie przedmiotu

zamówienia oraz zapisów SIWZ są:

Krzysztof Szafranek

Urząd Gminy Gniewoszów

26 – 920 Gniewoszów, ul.Lubelska 16

tel.48 62 -15 -003 w.27 fax. 48 62 -15-046

e-mail: inwestycje@gniewoszow.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00

Na podst. art. 27 ustawy prawo zamówień publicznych zamawiający wymaga od wykonawców

podania  numeru  faksu  i/lub  adresu  poczty  elektronicznej  celem  umożliwienia  przesyłania

zawiadomień  i  informacji  tymi  drogami.  Informacje  przekazywane  w   ten  sposób  będą

potwierdzane przez odbiorców bez wezwania.

Wykonawca  zgodnie  z  art.  38 ust  1  ustawy może  zwrócić  się  do Zamawiającego o wyjaśnienie

SIWZ.

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jeżeli wniosek wpłynie do niego nie

później niż 2 dni przed terminem składania ofert.

Zamawiający jednocześnie prześle treść wyjaśnienia łącznie z tekstem zapytania,

bez wskazania jego źródła wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ.

Zgodnie z art.  38 ust 4 ustawy w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w

każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten

sposób  modyfikację,  przekaże   niezwłocznie  wszystkim  Wykonawcom,  o  których  wiadomo,że

pobrali SIWZ oraz opublikuje na www.bip.gniewoszow.pl.

Zgodnie  z  art.  38  ust  6  ustawy  Zamawiający  może  przedłużyć  termin  składania  ofert  z

uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzania w ofertach zmian wynikających z modyfikacji

treści SIWZ

O  przedłużeniu  terminu  składania  ofert  Zamawiający  niezwłocznie  ogłosi  na  stronie

www.bip.gniewoszow.pl oraz zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy pobrali SIWZ 

 8 TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpocznie się

wraz z upływem terminu składania ofert.

 9 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1)  W ofercie należy podać cenę   1l oleju opałowego lekkiego, przez którą należy rozumieć cenę w 

rozumieniu  art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów

i usług (Dz.U.2017.1830 t.j. z dnia 2017.10.03). 

Znak sprawy : ZP.271.1.2019    Dostawy oleju opalowego lekkiego do kotłowni w budynku P.S.P. i Gimnazjum  w Gniewoszowie
8

http://www.bip.gniewoszow.pl/


2) Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia  ustala się  jako cenę 1 l oleju brutto 

pomnożoną  przez liczbę dostarczonych litrów oleju   do Zamawiajacego z uwzględnieniem 

obowiązującego w dniu złożenia oferty podatku VAT, kosztów dostawy i wszelkich innych  

podatków i opłat.  

3) Cena oferty powinna być obliczona po uzyskaniu wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być 

konieczne do właściwego przygotowania oferty. 

4) Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.

5) Rozliczenie należności pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będzie w PLN. Ceny 

oraz wszelkie wartości określone w ofercie należy podawać w złotych polskich (PLN) z dokładnością

do 1 grosza w sposób zgodny z przepisami prawa.

6) Cenę ofertową należy skalkulować w oparciu o cenę oleju w PKN Orlen na dzień 30.01.2019 r., 

godz. 00:00 publikowaną na: 

http://www.orlen.pl/PL/DlaBiznesu/HurtoweCenyPaliw/Strony/default.aspx

7) Wykonawca podaje oferowan  cen  jednostkową ę ą (cyfrowo i s ownie),  ł  w Formularzu oferty -

Za cznikłą  nr 1 do SIWZ. 

8) Wynagrodzenie za dostarczany olej opa owył  uznaje się za zmienne w zale no ciż ś  od ceny oleju

podanej przez producenta w dniu poprzedzaj cym dzie  dostawy do Zamawiaj cego.ą ń ą
Dla poszczególnych dostaw   iloraz  (obliczony z  dok adno ci  do 2 miejsc  po przecinku)ł ś ą  ceny

dostawy  (zawieraj ceją  wszystkie koszty, jakie powstaną w zwi zkuą  z realizacją przedmiotu

umowy, w tym cenę netto, podatek VAT, op atył  celne, ubezpieczeniowe, akcyz ,ę  koszty

dostawy, itp.) i ceny      oleju     opa owegoł  podanej przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. na

dzie  poprzedzaj cy dzie  dostawy musi by  sta y.ń ą ń ć ł
9) Iloraz o którym mowa w  punkcie 8 zostaje podany  w ofercie i pozostaje niezmienny przez 

okres obowi zywaniaą  umowy. 

10) Cena winna zawierać wszelkie koszty wraz z narzutami,niezbędne do wykonania zamówienia Jeżeli 

złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza 

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.

11) Zamawiający może w trakcie oceny ofert wymagać od wykonawców, aby przedstawili (wyjaśnili) 

kalkulacje kwot zawartych w ofercie.

 10 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

10.1 Ofertę stanowi druk „Formularz Ofertowy” z załącznikami.

10.2 Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymogami SIWZ.

10.3 Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub Pełnomocnika muszą złożyć

podpisy na:
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- wszystkich zapisanych stronach oferty

- załącznikach

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

10.4 W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone 

pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy 

10.5 Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii

opatrzonych klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i podpisanych przez Wykonawcę.

10.6 Zamawiający żąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest

nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający

nie może sprawdzić jej prawdziwość w inny sposób.

10.7 Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod

rygorem nieważności. 

Wykonawca ma prawo złożyć  tylko 1 ofertę ,złożenie więcej niż 1 oferty skutkować będzie ich 

odrzuceniem.

Wszelkie poprawki lub zmiany w ofercie muszą być parafowane przez osobę podpisująca ofertę.

10.8 Zaleca się aby zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane.

10.9 W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez

zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych) pożądane jest, aby stanowiły one 

odrębną część niezłączoną z ofertą w sposób trwały.

10.10 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystych i zaklejonych kopertach.

10.11 Koperty winny być adresowane na adres Zamawiającego:

Gmina Gniewoszów,ul.  Lubelska 16,  26-920 Gniewoszów  z napisem:PRZETARG –  „Dostawy

oleju opałowego lekkiego do kotłowni w budynku P.S.P. i Gimnazjum  w Gniewoszowie”.

10.12 Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna winna posiadać nazwę i adres 

Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku złożenia jej po terminie.

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

11.1 Termin składania ofert upływa 8.02.2019 r. do godz. 12.00 .

11.2 Oferty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Gniewoszów,

        ul. Lubelska 16, pokój nr 11

11.3 Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.

11.4 Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 8.02.2019 r. o godz. 12.15 

w siedzibie Urzędu Gminy Gniewoszów, ul. Lubelska 16;

11.5 Zgodnie z art. 86 ust 2 ustawy, otwarcie ofert jest jawne. Nieobecność niektórych

lub wszystkich Wykonawców lub ich Przedstawicieli nie będzie powodem odłożenia

otwarcia ofert.

11.6 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art. 86 ust 3 ustawy).

11.7 Oferty zostaną otwarte w kolejności w jakiej zostały złożone u Zamawiającego.
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11.8 Po otwarciu ofert informacje będą podane zgodnie z art. 86 ust 4.

11.9 W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia

przez każdego Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Prośba o wyjaśnienie oraz 

odpowiedź zostaną przesłane faksem i na piśmie.

11.10 Zgodnie z art. 87 ust 1 ustawy, niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między 

Zamawiającym a Wykonawcą, dotyczących złożonej oferty oraz jakiejkolwiek zmiany w jej treści z 

zastosowaniem art. 87 ust 2 w tym zwłaszcza ceny.

11.11 Zgodnie z art. 87 ust 2 Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki 

rachunkowe w obliczaniu cen, niezwłocznie zawiadomi o tym wszystkich Wykonawców, którzy 

złożyli oferty.

11.12 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi na

piśmie wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o zamówienie, podając

imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenę. 

Ogłoszenia o ww.treści zostaną umieszczone również na www.bip.gniewoszow.pl i na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Gminy

12. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ

KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERT.

12.1 Pierwszą czynnością komisji przetargowej oceniającej oferty będzie sprawdzenie,czy oferta 

spełnia formalne wymagania ustawy i niniejszej SIWZ. 

12.2 Jako kryteria wyboru oferty przyjmuje się  cenę za wykonanie

zamówienia i termin płatności faktur. Przyjęte oferty będą oceniane na podstawie następujących 

kryteriów: 

Cena: 60%

Termin płatności faktur: 40 %

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów 

w kryteriach podlegających ocenie  i spełni warunki SIWZ .

60 % (waga kryterium „CENA BRUTTO”) – oznacza, że można uzyskać max 60 pkt. w 

ramach kryterium,

40 % (waga kryterium „TERMIN PŁATNOŚCI FAKTUR”) – oznacza, że można uzyskać max 

40 pkt. w ramach kryterium.

Sposób obliczania wartości punktowej kryterium „CENA BRUTTO”

P1 = Cn / Cb x 100 pkt x 60%

gdzie:

P1 – ilość uzyskanych punktów w kryterium „CENA BRUTTO”,

Cn – najniższa cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia spośród złożonych ofert,

Cb– cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oferty badanej.
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Sposób obliczania wartości punktowej kryterium

„TERMIN PŁATNOŚCI FAKTURY”

W tym kryterium Wykonawca może otrzymać od 0 do max 40 punktów wg poniższego

schematu:

- do 7 dni od doręczenia faktury– 10 pkt,

- od 8 do 15 dni od doręczenia faktury– 20 pkt,- do 16 dni do  23 dni od doręczenia faktury – 30 

pkt  

-–od 24 dni  i dalej od doręczenia faktury – 40 pkt,

gdzie:

P2 - ilość uzyskanych punktów w kryterium „TERMIN PŁATNOŚCI FAKTURY”.Ostateczna 

ocena punktowa oferty

Pc = P1 + P2

gdzie:

Pc – łączna (całkowita) ocena punktowa oferty,

P1 - ocena punkowa oferty w kryterium „CENA BRUTTO”,

P2 – ocena punktowa oferty w kryterium „TERMIN PŁATNOŚCI FAKTURY”,

Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, tzn. uzyska najwyższą ilość punktów w ostatecznej ocenie punktowej.

Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty ze względu na to, że dwie lub 

więcej ofert zdobędzie tę samą sumę punktów w podanych kryteriach wyboru ofert, 

Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

12.3 Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę i spełni warunki 

SIWZ .

12.4 WADIUM /art.45 ust.6/

-Nie ustala się wadium 

13. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY .

-nie dotyczy.

14. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

14.1 Zamawiający zgodnie z art. 93 ust 1 unieważnia postępowanie o udzielenie

zamówienia, jeżeli:

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający

przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie

postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym,

czego nie można było wcześniej przewidzieć.

4) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w

sprawie zamówienia publicznego.
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14.2 Zgodnie z art. 93 ust 3 o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia,

Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o

udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

15. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

15.1 O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców pisemnie.

Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.

15.2 Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni 

od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu 

związania ofertą.

15.3 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana oferta została wybrana uchyla się od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę   

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

16. POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI

ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

16.1 Umowa zostanie zawarta pod rygorem nieważności z zachowaniem formy pisemnej z 

zastosowaniem przepisów Kodeksu Cywilnego.

16.2 Z wybranym w drodze postępowania przetargowego Wykonawcą zostanie zawarta umowa na 

warunki określone w proponowanym wzorze umowy załączonej do SIWZ.

17. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o zamówienie publiczne przysługują środki ochrony 

prawnej określone w Dziale VI ustawy, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub

może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

Załączniki:

1. Formularz Ofertowy

2. Wzór umowy

3. Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu

4. Wykaz zrealizowanych dostaw

5. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia

6. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
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Załącznik nr 1 do SIWZ

(miejscowość i data)

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

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

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

(nazwa i adres Wykonawcy)

Gmina Gniewoszów

ul.Lubelska 16

26-920 Gniewoszów

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie „ Dostaw oleju opalowego lekkiego do kotłowni 

w budynku P.S.P. i Gimnazjum  w Gniewoszowie” ,zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia składamy niniejszą ofertę.

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę ofertową 1 l oleju opa owegoł  ( przy cenie  w PKN 

Orlen na dzień 30.01.2019 r. wynoszącej: 2,51 zł netto/ 1l ) :

cena netto....................................................zł (s ownie:ł  netto ...................................................... 

..................................................................................................................................................z )ł  

cena brutto....................................................z  (s ownie:ł ł  brutto....................................................

...................................................................... z )ł  oraz termin p atno ci faktur: …………. dnił ś
Wyliczenie ceny:

[ …………….…… zł + ………..……. zł - …………… ] = ……………..…………………. zł  
cena hurtowa netto                    marża, transport      opust(rabat)            cena netto 1 litra oleju opałowego

+ …………..……. zł = ……………..………………………… zł
       podatek VAT                       cena brutto 1 litra oleju opa owegoł
Oferujemy dla poszczególnych dostaw sta y iloraz  ł (obliczony z dok adno ci  do 2 miejsc po przecinku)ł ś ą
ceny     ofertowej  (zawieraj ceją  wszystkie koszty, jakie powstaną w zwi zkuą  z realizacją przedmiotu umowy,

w tym cenę netto, podatek VAT, op atył  celne, ubezpieczeniowe, akcyz ,ę  koszty dostawy, itp.) i ceny      oleju

opa owegoł  podanej przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. na dzie  poprzedzaj cy dzie  dostawyń ą ń
wynosz cy: ________________ą .

Ww. ceny zawierają koszt oleju opałowego wraz z dostawą do kotłowni w budynku P .S. P. i Gimnazjum w 

Gniewoszowie. Jako podstawę kalkulacji ceny przyjęto cenę oleju w PKN Orlen 30.01.2019 r. publikowaną 

na http://www.orlen.pl/PL/DlaBiznesu/HurtoweCenyPaliw/Strony/default.aspx o  godz. 00:00

2. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do realizacji

zamówienia w terminie do 31.12.2019  r.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w tym z 

warunkami umowy) i nie wnosimy zastrzeżeń , oraz że przyjmujemy warunki zawarte w projekcie umowy i 
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SIWZ.

4. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i

terminie wskazanym przez Zamawiającego.

5. Oferta wraz z załącznikami została złożona na …… stronach.

6.Informacje zawarte na stronach od ….. do ….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego.

7.Uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie 30 dni od terminu składania ofert.

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

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Do formularza oferty załączam następujące oświadczenia, dokumenty i informacje.

Załączniki

1. ………………………………………………………………………………..

2. ……………………………………………………………………………….

3. ………………………………………………………………………………..
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Załącznik Nr 2

Umowa

zawarta w dniu ...............2019 r. pomiędzy Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Gniewoszowie,ul. M. 

Konopnickiej 19, 26-920 Gniewoszów, NIP 812-179-88-11, reprezentowanym przez Dyrektora – Jarosława

Walaska, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a

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

reprezentowanym przez

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

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

o następującej treści :

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia ZAMAWIAJĄCEMU oleju opałowego

spełniającego wymagania określone w punkcie IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia  w ilości 

około 50 000 litrów ,dostawy mają być realizowane w miarę potrzeb od  dnia zawarcia niniejszej umowy do 

31.12.2019 r. Do rozliczenia ilości dostarczonego oleju przyjmowana będzie temperatura referencyjna równa 

15 º C 

§ 2

1. Dostawy oleju opałowego dokonywane będą środkami transportu DOSTAWCY i na

jego koszt do do kotłowni w budynku P.S.P. i Gimnazjum w Gniewoszowie, przy ul. Konopnickiej.

2. W zależności od potrzeb jednorazowe dostawy szacuje się na 8 000 do 15 000 litrów.

Dostawy oleju opałowego będą realizowane w ciągu 48 godzin od złożenia telefonicznego zamówienia przez 

ZAMAWIAJĄCEGO.

3. Osobą odpowiedzialną po stronie WYKONAWCY do przyjmowania i realizacji

zamówień jest .......................................

Zamówienia będą przyjmowane pod numerem telefonu DOSTAWCY ..................................

4. Przy każdej dostawie oleju opałowego DOSTAWCA jest zobowiązany do dostarczenia 

ZAMAWIAJĄCEMU świadectwa kontroli jakości producenta oraz faktury VAT.

5. DOSTAWCA gwarantuje, że dostarczony olej opałowy będzie zgodny ze świadectwem kontroli jakości 

producenta.

6. ZAMAWIAJĄCY ma prawo odmówić przyjęcia dostarczonego oleju opałowego w przypadku braku przy 

dostawie świadectwa jakości lub faktury VAT.

7. ZAMAWIAJACY ma prawo do pobierania próbek dostarczonego oleju opałowego

oraz przeprowadzenia badań jakościowych. Orzeczenia jednostki badającej traktowane są jako ostateczne.

W przypadku, kiedy dostarczony olej opałowy nie odpowiada jakościowo wymaganiom technicznym 

ZN/ITN-PKN S.A./NF-219/2000, koszt badań pokrywa DOSTAWCA. Za dostarczoną partię oleju, którego 

jakość została ustalona jako nieodpowiadającą warunkom jakościowym – wynagrodzenie DOSTAWCY 

ulega obniżeniu do 50%.

8. Fakt dostawy oraz ilość i jakość opału będą potwierdzane przez Dyrektorów zaopatrywanych jednostek, 

lub upoważnionych pracowników.
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§ 3

1. Zapłata należności następować będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez

DOSTAWCĘ za każdą wykonaną dostawę oleju opałowego.

2. ZAMAWIAJĄCY dokonywał będzie zapłaty przelewem w terminie jednego miesiąca

od daty dostawy, po otrzymaniu faktury.

§ 4

Za wykonanie przedmiotu umowy ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się zapłacić

DOSTAWCY wynagrodzenie w cenie jednostkowej ………….................... zł netto za 1 litr

oleju opałowego oraz cenę brutto …………...............................zł za 1 litr oleju opałowego

z podatkiem VAT w wysokości 23% t.j- …………………… zł.

Słownie: /…………………………………………………………………………………/

W okresie trwania umowy ,ceny poszczególnych dostaw będą ustalane w zależności od  ceny oleju  w PKN 

Orlen   w dniu poprzedzającym dzień dostawy do kotłowni. Dla poszczególnych dostaw  iloraz (obliczony z 

dokładnością do 2 miejsc po przecinku) ceny dostawy  (zawierającej wszystkie koszty, jakie powstaną w 

związku z realizacją przedmiotu umowy, w tym cenę netto, podatek VAT, opłaty celne, ubezpieczeniowe, 

akcyzę, koszty dostawy, itp.) i ceny  oleju opałowego podanej przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. 

na dzień poprzedzający dzień dostawy wynosił będzie: ________________.. 

Ustalona ró nicaż  cen pozostaje niezmienna przez okres obowi zywaniaą  umowy i nie podlega 

waloryzacji przez okres realizacji zamówienia..

§ 5

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga  zgody obu stron oraz formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności .

2. Niedopuszczalna jest ,pod rygorem nieważności ,zmiana postanowień zawartej umowy

oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla ZAMAWIAJĄCEGO, jeżeli przy ich

uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty,na podstawie, której dokonano wyboru DOSTAWCY.

§ 6

Jeżeli w trakcie realizacji umowy zajdzie konieczność dokonania dostaw dodatkowych (zamówień 

uzupełniających) nieprzekraczających 50 % zamówienia objętego niniejszą umową, to ZAMAWIAJĄCY 

udzieli DOSTAWCY na te dostawy zamówienia "z wolnej ręki", zaś przedmiot dostawy zostanie 

sprecyzowany w aneksie do niniejszej umowy na warunkach cenowych określonych niniejszą umową.

§ 7

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy DOSTAWCA

zobowiązuje się zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne:

a) w wysokości 5 % wartości umownej partii oleju niedostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki;

b) w wysokości 2 % towaru nie dostarczonego, gdy ZAMAWIAJĄCY odstąpi od umowy z powodu 

okoliczności, za które odpowiada DOSTAWCA.
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§ 8

Za zwłokę w zapłacie faktury, ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do zapłaty ustawowych odsetek.

§ 9

1. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

a) dostarczony olej opałowy nie spełnia wymagań technicznych ZN/ITN-PKN S.A./NF-219/2000;

b) DOSTAWCA przekracza terminy dostaw określone w § 2 pkt 2 niniejszej umowy;

c) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie jednego miesiąca od powzięcia

wiadomości o powyższych okolicznościach.

3. W przypadku odstąpienia od umowy, DOSTAWCA może żądać jedynie

wynagrodzenia za część umowy wykonaną do daty odstąpienia od umowy.

§ 10

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd Powszechny właściwy dla 

ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o

zamówieniach publicznych.

§ 12

Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31.12.2019 r.

§ 13

Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

DOSTAWCA:                                                                                                      ZAMAWIAJĄCY:

Znak sprawy : ZP.271.1.2019    Dostawy oleju opalowego lekkiego do kotłowni w budynku P.S.P. i Gimnazjum  w Gniewoszowie
18



Załącznik Nr 3.

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.  Dostawy oleju opalowego lekkiego do kotłowni w budynkuP.S.P.  I  Gimnazjum  w Gniewoszowie.,

prowadzonego przez Gminę Gniewoszów, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w      …………..

…………………………………………………..…………………………………………..  (wskazać

dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

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

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam,  że  w  celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  określonych  przez

zamawiającego  w………………………………………………………...………..  (wskazać  dokument  i

właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),  polegam na

zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

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

…………………………………….., w następującym zakresie: 

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
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…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(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.

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

…………………………………………

(podpis)
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Załącznik Nr 4

nazwa Wykonawcy:___________________________________

adres Wykonawcy:___________________________________

WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG

składając ofertę w przetargu na  „ Dostawy oleju opalowego lekkiego do kotłowni w budynku P.S.P. I
Gimnazjum  w Gniewoszowie” ,  oświadczam,  że  moja  firma zrealizowała w ciągu ostatnich trzech lat
(2016-2019)  następujące  zamówienia  o  charakterze  i  złożoności  porównywalnej  z  zakresem przedmiotu
przetargu.

Rodzaj zamówienia Całkowita
wartość w
zł.

Czas
realizacji

Nazwa zamawiającego miejsce wykonania

___________________dnia____________
__________________
(podpis Wykonawcy)
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Załącznik Nr 5

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 PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na  potrzeby  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  

pn. Dostawy oleju opalowego lekkiego do kotłowni w budynku P.S.P. I Gimnazjum  w Gniewoszowie .,

prowadzonego przez Gminę Gniewoszów , 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.[UWAGA:  zastosować  tylko  wtedy,  gdy  zamawiający  przewidział  wykluczenie  wykonawcy  z

postępowania na podstawie ww. przepisu]

Oświadczam,  że  nie  podlegam  wykluczeniu  z  postępowania  na  podstawie  

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  .

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

…………………………………………

(podpis)

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:

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

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

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

…………………………………………

(podpis)
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OŚWIADCZENIE  DOTYCZĄCE  PODMIOTU,  NA  KTÓREGO  ZASOBY  POWOŁUJE  SIĘ

WYKONAWCA:

Oświadczam,  że  w  stosunku  do  następującego/ych  podmiotu/tów,  na  którego/ych  zasoby

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą

podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

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

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5

pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE  DOTYCZĄCE  PODWYKONAWCY  NIEBĘDĄCEGO  PODMIOTEM,  NA

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam,  że  w  stosunku  do  następującego/ych  podmiotu/tów,  będącego/ych  podwykonawcą/ami:

……………………………………………………………………..….……  (podać pełną nazwę/firmę, adres,

a  także  w  zależności  od  podmiotu:  NIP/PESEL,  KRS/CEiDG),  nie  zachodzą  podstawy  wykluczenia  z

postępowania o udzielenie zamówienia.

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

…………………………………………

(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.

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

(podpis)
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Załącznik nr 6
……………………………..
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Dostawy oleju opalowego lekkiego do kotłowni  w budynku P.S.P.  I  Gimnazjum  w Gniewoszowie” ,

oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej  w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie

konkurencji i konsumentów (Dz.U.2018.798 t.j. z dnia 2018.04.27)

.........................................,dnia .............................                                              
........................................................

                                                                                          (podpis )
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