
 
 

1 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 

im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie 

ul. Ciechanowska 18b 

06-430 Sońsk 

tel.: (23) 6713031 

fax.: (23) 6713031 

e-mail: bratne@ci.home.pl  

NIP 566-13-62-719 

REGON: 000861877 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
NA „ZAKUP OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO Z DOSTAWĄ DO ZESPOŁU 

SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO                                                             

IM. A. ŚWIĘTOCHOWSKIEGO W GOŁOTCZYŹNIE W ROKU 2017”  
W POSTĘPOWANIU O UDZIELNIE ZAMÓWIENIA PROWADZONYM 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

NA PODSTAWIE ART. 10 UST. 1 i ART. 39   

USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

(Dz. U. z 2015r. poz. 2164, ze zm.) 

ZWANEJ DALEJ "USTAWĄ" 

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwot  

określonych w przepisach wydanych na podstawie  

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r.  poz. 2164, ze zm.), zwanej w 

dalszej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia w skrócie „p.z.p." oraz aktów wykonawczych 

do tej ustawy. 

Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016r. poz. 

380, ze zm.), jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

 

Miejsce ogłoszenia o przetargu: 

1. Biuletyn Zamówień Publicznych 

2. Strona internetowa Zamawiającego – http://www.bratne.republika.pl/bip.htm  

3. Miejsce publicznie dostępne w siedzibie Zamawiającego – tablica ogłoszeń, ul. Ciechanowska 18, 06-

430 Sońsk 
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/-/ Wiesława Gąsiorowska 
Zatwierdził 
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§ 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 

im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie 

ul. Ciechanowska 18b 

06-430 Sońsk 

tel.: (23) 6713031 

fax.: (23) 6713031 

e-mail: bratne@ci.home.pl 

§ 2. Tryb udzielenia zamówienia 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwot 

określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 

Zgodnie z treścią art. 24aa ustawy PZP Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu dokona 

najpierw oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

 

§ 3. Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup oleju opałowego lekkiego  w formie okresowo powtarzających  się 

dostaw do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie w 

roku 2017. Szacunkowa ilość oleju opałowego jaką Zamawiający zamierza zakupić w czasie trwania 

umowy (w roku 2017) wynosi 100.000. litrów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu większej lub mniejszej ilości oleju opałowego niż 100.000.l. 

w zależności od potrzeb. Przyjęta w niniejszym postępowaniu ilość oleju opałowego posłuży 

Wykonawcom do obliczenia ceny oferty. 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zamawiającego powtarzających się okresowo, zgodnie z 

wyborem Zamawiającego, określonych ilości oleju opałowego lekkiego (w ilościach od 4 – 5tyś. litrów do 

20 -25 tyś litrów jednorazowo). 

Czas na jaki Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą wyłonionym na podstawie niniejszego 

postępowania  wynosić będzie jeden rok. 

Łączna szacowana ilość oleju opałowego lekkiego jaką Zamawiający przewiduje zakupić w czasie 

obowiązywania umowy  wynosi : 100.000. litrów. 

Jest to ilość prognozowana na podstawie, której Wykonawcy dokonają  obliczenia ceny oferty, według 

sposobu  i na warunkach przedstawionych w niniejszej specyfikacji. 

 

- Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać co najmniej  niżej podane 

parametry jakościowe: 

Gęstość w 15ºC, max, kg/m
3 860 

Wartość opałowa, min, MJ/kg 42,6 

Temperatura zapłonu, min, ºC 56-65 

Temperatura płynięcia, max, °C -20 

Zawartość siarki, max, % ( m/m ) 0,10 

Barwa czerwona 

Zawartość zanieczyszczeń stałych, mg/kg (max) 6,50 
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Przedmiot umowy (postępowania) musi być wysokiej jakości, odpowiadać pod względem  jakościowym 

PN przenoszącym europejskie normy zharmonizowane oraz musi posiadać wymagane przepisami 

aprobaty, atesty i  certyfikaty.  

Wykonawca do każdej  partii dostarczonego do Zamawiającego  towaru załączy (o ile nie zostało 

przekazane podczas dostawy) do faktury świadectwo jakości wystawione przez producenta oleju 

opałowego lekkiego. Zamawiający traktować to będzie jako deklarację ze strony Wykonawcy iż 

dostarczony towar odpowiada zawartym tam parametrom. 

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zgromadzić wszelkie informacje, które mogą być konieczne do 

prawidłowego przygotowania oferty, łącznie z dokonaniem wizji lokalnej celem rozpoznania sposobu 

realizacji zamówienia. 

Kod CPV: 091351 00-5. 

 

§ 4. Termin wykonania zamówienia 

 
Termin wykonania zadania: do 31.12.2017r 

Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie w okresie jednego roku.  

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu żądaną (zamówioną) ilość oleju opałowego najpóźniej trzeciego 

dnia (max. 3 dni) od momentu telefonicznego złożenia zamówienia. Zamawiający może potwierdzić 

zamówienie za pomocą faksu z żądaniem potwierdzenia odbioru. Termin dostawy podlega ocenie zgodnie 

z § 13 ust. 4 i 5.  

 

§ 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 

ust. 5 ustawy PZP 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu,  

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów,  

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

c) zdolności technicznej lub zawodowej.  

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, gdy Wykonawcy złoży oświadczenie, którego wzór stanowi 

załącznik nr 1 do SIWZ. 

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

3. W przypadku udziału w postępowaniu wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

4. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie, Zamawiający 

dopuszcza możliwość łącznego spełniania i dokumentowania warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 

2 lit. a,b,c Pozostałe warunki każdy z Wykonawców musi spełnić i udokumentować samodzielnie. 

5. Każdy z Wykonawców zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu. 

6. Okoliczności uzasadniające wykluczenie z postępowania zachodzące choćby względem pojedynczego 

Wykonawcy dyskwalifikują całą grupę Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia. 

7. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w 

art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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8. Wykonawcy wyrażą zgodę na otrzymanie należności w ciągu minimum 21 dni od daty otrzymania 

faktury VAT/rachunku przez Zamawiającego.  

9. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych podstaw wykluczenia Wykonawcy wynikających z art. 24 

ust. 5 ustawy PZP. 

 

§ 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia: „Oferty” – załącznik nr 1 do SIWZ, który należy 

sporządzić ściśle wg wzoru druku załączonego przez Zamawiającego. 

2. Każdy z Wykonawców zobowiązany jest do złożenia: 
1) oświadczenia zgodnego z art. 22 ust. 1 i 1b oraz z art. 24 ust. 1 p.z.p., którego wzór stanowi załącznik 

nr 2 do SIWZ,  

2)  zaakceptowanego wzoru umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p., Zamawiający żąda 

następujących dokumentów (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej na każdej stronie 

zawierającej treść za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę): 

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2; 

2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do 

wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega 

z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, 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,  

4) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, 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. 

4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji 

części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 

dokumentów wymienionych w ust. 3. Ponadto Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia 

dokumentów, o których mowa w ust. 3 dot. podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie 

części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy.  

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 2 – 4 – składa dokument lub dokumenty, wystawione 

w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,  

2) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że 

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. 
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6. Dokumenty o których mowa w ust. 5 pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, powinien być 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

7.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 ust. 4, 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. Przepis ust. 5 stosuje się.  

8. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może 

zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 

informacji dotyczących tego dokumentu. 

9. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia - 

nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty. 

Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia 

wyżej wymienione warunki. 

 

§ 7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych  

do porozumiewania się z Wykonawcami 

 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:  

p. Wiesław Kołakowski – tel. (0 23) 671 30 31, bratne@ci.home.pl 

 
§ 8. Wymagania dotyczące wadium 

 

Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia wadium. 

 

§ 9. Termin związania ofertą 

 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 

2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa terminu składania ofert. 

 

§ 10. Opis sposobu przygotowywania ofert 

 

1.Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny być one opatrzone 

przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu.  

2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów 

dot. odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę lub te podmioty. 

3.Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 

mailto:bratne@ci.home.pl
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wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, 

co do jej prawdziwości. 

4.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

5.Wykonawca może złożyć jedną ofertę zawierającą jedną cenę. 

6.Cena musi być podana w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

7.Wszelkie upusty udzielone przez Wykonawcę muszą zostać wliczone w cenę. 

8.Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

9.Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu techniki pisarskiej 

pozostawiającej trwałe ślady (maszyna do pisania, drukarka komputerowa, długopis itp.).  

10.Oferta powinna być trwale zespolona tak, aby niemożliwe było jej przypadkowe zdekompletowanie. 

11.Wszelkie poprawki lub zmiany (również te przy użyciu korektora) w ofercie, w tym w załącznikach, 

muszą być własnoręcznie podpisane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty. 

12.Zaleca się, aby oferta złożona została na kolejno ponumerowanych stronach z numeracją stron 

rozpoczynającą się od numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty. 

13.W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

oferta musi być opatrzona nazwami wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia. 

14.Każda strona oferty wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania 

oferty. Zamawiający nie wymaga podpisywania czystych stron. 

15.W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone 

pełnomocnictwo (w oryginale lub odpis poświadczony notarialnie), określające zakres pełnomocnictwa. 

Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, chyba że 

pełnomocnictwo wynika z innych załączonych do oferty dokumentów. 

16.Wykonawca, nie później niż przed upływem terminu składania ofert, ma prawo zastrzec w swojej 

ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. W tym przypadku Wykonawca powinien zastrzeżoną część oferty oznaczyć w 

sposób niebudzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. umieścić ją w 

odrębnym (wydzielonym) opakowaniu oznaczonym napisem: „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA - 

NIE UDOSTĘPNIAĆ”.  

17.Wymaga się, aby każda załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu była poświadczona za 

zgodność z oryginałem (na każdej stronie zawierającej treść) przez uprawnionego przedstawiciela 

Wykonawcy upoważnionego do podpisania oferty. 

18.Koszt przygotowania i złożenia oferty obciąża jedynie Wykonawcę. 

19.Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętych opakowaniach (kopertach), uniemożliwiającym 

przypadkowe otwarcie i zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca 

zamieści ofertę w zamkniętej kopercie, tj.: opakowanie powinno zostać opatrzone nazwą przedmiotu 

zamówienia oraz nazwą Zamawiającego wraz z adresem, nazwą Wykonawcy wraz z adresem i 

numerem telefonu (może być pieczęć). Nie otwierać przed 10.01.2017r. godz. 10:30. 

20. Oferta powinna być zapakowana tak, aby jej rozpakowanie w kancelarii nie spowodowało naruszenia 

oferty właściwej. Nie zastosowanie się do tego zalecenia może spowodować zapoznanie się z treścią 

oferty przed terminem składania ofert z winy leżącej po stronie Wykonawcy. 

 

§ 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

1.Miejscem składania ofert jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego 

w Gołotczyźnie, ul. Ciechanowska 18b, 06-430 Sońsk – sekretariat. 

2.Terminem składania ofert jest dzień 10.01.2017r. godzina 10:00. 

3.Miejscem otwarcia ofert jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w 

Gołotczyźnie, ul. Ciechanowska 18b, 06-430 Sońsk. 

4.Terminem otwarcia ofert jest dzień 10.01.2017r. godzina 10:30. 

5.Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

6.Zmiana lub wycofanie złożonej oferty musi zostać dokonane w sposób i w formie przewidzianej dla   
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złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że opakowanie zawierające informację o zmianie bądź wycofaniu oferty 

powinno posiadać oznaczenie dodatkowe o treści odpowiednio - „ZMIANA OFERTY” albo 

„WYCOFANIE OFERTY”.  

 

§ 12. Opis sposobu obliczenia ceny 

 

1. Wykonawca podaje cenę netto oleju opałowego lekkiego za jeden tysiąc  litrów  opublikowaną przez 

producenta na jego stronie internetowej,  obowiązującą w dniu: 05.01.2017r. 

2. Następnie podaje  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oferowaną cenę za jeden tysiąc litrów  

oleju opałowego lekkiego dla Zamawiającego w tym dniu. 

3. Różnica, pomiędzy ceną producenta a ceną zaoferowaną przez Wykonawcę stanowić będzie –  parametr 

– stałą wartość obwiązującą przez cały okres trwania umowy i służyć będzie do ustalania  ceny dostawy 

partii towaru, w odniesieniu do ceny producenta w dniu dostarczenia oleju opalowego do  Zamawiającego.  

4. Przez cały okres trwania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania Zamawiającemu 

produktu tego samego producenta. 

Przykład 1. 

Cena za jeden 1000 litrów oleju opałowego lekkiego obowiązująca u producenta w dniu: 02.01.2017 r. 

wynosi:  np. 3000,00 zł/netto 

Cena za jeden 1000 litrów oleju opałowego lekkiego zaoferowana przez Wykonawcę na dzień: 02.01.2017 

r. wynosi:  np. 3050,00 zł/netto (cena ofertowa) 

Wartość parametru : + 50,00 zł /netto do ceny producenta w dniu: 02.01.2017 r. 

Wyliczenie ceny netto oferty do postępowania: 

Prognozowane przez Zamawiającego zużycie oleju opałowego lekkiego w czasie trwania umowy wynosi 

100.000. litrów a więc: 

100 x 3050,00 zł/netto =305.000,00. zł/netto. 

 
Przykład 2. 

Cena za jeden 1000 litrów oleju opałowego lekkiego obowiązująca u producenta w dniu: 02.01.2017r. 

wynosi:  np. 3000,00 zł/netto 

Cena za jeden 1000 litrów oleju opałowego lekkiego zaoferowana przez Wykonawcę na dzień: 

02.01.2017r. wynosi: np. 2950,00 zł/netto (cena ofertowa) 

Wartość parametru :  –50,00 zł /netto od ceny producenta w dniu: 02.01.2017 r.  

Wyliczenie ceny netto oferty do postępowania: 

Prognozowane przez Zamawiającego zużycie oleju opałowego lekkiego w czasie trwania umowy wynosi: 

100.000. litrów a więc: 

100 x 2950,00 zł/netto = 295.000,00. zł./netto 

 

Następnie, do wyliczonej wartości netto oferty należy doliczyć obowiązujący podatek VAT i podać cenę 

brutto za cały przedmiot zamówienia. 

Cenę oferty należy podać w złotych polskich. 

Zaoferowana cena za przedmiot zamówienia jest wstępnym wynagrodzeniem umożliwiającym 

Zamawiającemu wyłonienie Wykonawcy. 

Natomiast wartość parametru ustalona na podstawie niniejszych wytycznych obowiązywać będzie przez 

cały okres trwania umowy. 

 

§ 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  

z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 

 

1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta 
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odpowiada zasadom określonym w ustawie – Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania 

określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3. Postępowanie zostanie rozstrzygnięte w przypadku złożenia co najmniej jednej oferty niepodlegającej 

odrzuceniu. 

4. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą:  

cena - waga 60 %,  

termin dostawy – 40%. 

5. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może 

osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt. Punkty będą przyznawane według następującej zasady: 

Kryterium – cena, podlegać będzie ocenie wg wzoru: 
 

 

 
 

       Wk    - waga  kryterium  

 

Kryterium – termin dostawy podlegać będzie ocenie wg wzoru: 
 

 

 
 

       Wk    - waga  kryterium  

Zamawiający wybierze Wykonawcę, którego oferta otrzyma największą liczbę punktów w ocenianym 

kryterium. 

 

§ 14. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje Wykonawcę, 

którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu spotkania w celu uzgodnienia wszelkich 

szczegółowych kwestii zawieranej umowy. 

2. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Zamawiający 

będzie żądał umowy regulującej współpracę tych Wykonawców przy realizacji zamówienia. 

3. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 

krótszym niż 3 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. 

4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu 

określonego w ust. 3, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono jedną ofertę, 

5. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych strony dopuszczają zmiany umowy 

w zakresie: 

1) zmiany terminu wykonania dostawy, której konieczność zaistniała wskutek okoliczności niemożliwych 

do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, o czas wynikający z tych okoliczności, 

2) zmiany obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotowym zamówieniem, 

3) ceny, w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT mającej wpływ na ceny, stawki i kwoty 

podatku VAT, 

4) zmniejszenia ilości oleju opałowego w zależności od warunków atmosferycznych, 

5) zmiany wartości przedmiotowej umowy, wynikającej z okoliczności określonych w pkt 2-4 

proporcjonalnie o zakres tych zmian, 

6) zmiany ceny jednostkowej netto dostarczanego oleju opałowego w przypadku zmiany ceny 

wprowadzonej przez rafinerię. 

 

§ 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

Nie dotyczy.  

cena oferowana minimalna brutto  

X =                 x 100 pkt x Wk 

cena badanej oferty brutto  

 

termin dostawy minimalny, zaproponowany w ofertach  

X =                 x 100 pkt x Wk 

termin dostawy w ofercie badanej  
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§ 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy  

w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, 

jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie 

zamówienia publicznego na takich warunkach 

 

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 

 
§ 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 

w toku postępowania o udzielenie zamówienia  

 

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania oraz skargi do sądu.  

 

§ 18. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 

 

Zamawiający nie podzielił zamówienia na części i nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Zamawiający rozstrzygnie postępowanie o zamówienie publiczne, gdy wpłynie co najmniej jedna 

niepodlegająca odrzuceniu oferta. 

 

§ 19. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa 

w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 p.z.p., 

jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień 

 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.  

 

§ 20. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 

odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli Zamawiający wymaga 

lub dopuszcza ich składanie 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

§ 21. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego 

bratne@ci.home.pl 

http://www.bratne.republika.pl/bip.htm   
 

§ 22. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych 

 

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich. 

 

§ 23.  Informacja czy zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną 

 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

 

§ 24. Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 

jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot 

 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wszelkie koszty przygotowania 

oferty i udziału w postępowaniu obciążają Wykonawcę.   

 

§ 25.  Żądanie wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom 

 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, którą wykonawca zamierza 

mailto:bratne@ci.home.p
http://www.bratne.republika.pl/bip.htm
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powierzyć podwykonawcom. Brak informacji w tej sprawie Zamawiający będzie rozumiał, że 

Wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej części zamówienia podwykonawcom. 

 

§ 26.  Określenie części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom 

 

Zamawiający nie określił, która część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.  

 

§ 27.  Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej 

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

§ 28.  Informacja o wymaganiach, o których mowa w art. 29 ust. 3a i ust. 4 ustawy 

 

Nie dotyczy.  

 
§ 29.  Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia 

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia.  

 

§ 30.  Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy, wymóg lub możliwość 

złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do 

oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2 ustawy  
Nie dotyczy.  

 
§ 31.  Załączniki 

 

1. Oferta 

2. Formularz oświadczenia zgodnego z art. 22 ust. 1 i 1b oraz art. 24 ust. 1  p.z.p. 

3. Wzór umowy 
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Załącznik nr 1 

Wykonawca: 

nazwa   ........................................................................................................................................... 

adres     ul. ............................................................  miejscowość .......................................... 

kod pocztowy …......-..............   województwo ……………........................................................ 

PESEL ...............................................................  NIP ................................................................... 

tel. ...................................................................... fax. ................................................................... 

Internet: http:// ..................................................................e-mail ................................................. 

 

O  F  E  R  T  A 

 

         Nawiązując do ogłoszenia w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę oleju opałowego 

lekkiego do ZSCKR w Gołotczyźnie,  składamy niniejszą ofertę na:  

    N  e  t  t  o                   -  ...............................  …………zł. 

    podatek VAT .......%    -  ...............................  …………zł. 

     O  G  Ó  Ł  E  M (brutto)        :  ................................  ………  zł.  

Słownie brutto: ............................................................................................................................   zł 

1) Pełna nazwa własna (handlowa) przedmiotu zamówienia: 

………………………………………………………………………….. 

2) Pełna nazwa producenta zaoferowanego przedmiotu zamówienia: 

………………………………………………………………………………. 

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

2. DANE SZCZEGÓŁOWE:/ należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku / 

a) wartość netto za 1000. litrów: ( cena Wykonawcy na dzień: 02.01.2017r.): …………… .zł.,                     

   słownie zł. :  …................................................................. 

b) wartość netto za 1000. litrów: ( cena producenta, zamieszczona na jego stronie internetowej 

obowiązująca na dzień: 05.01.2017r.):…………………………zł.  

słownie zł.:………………………………………………………………………………….. 
c)  wartość netto parametru dla 1000. litrów  [różnica pomiędzy ceną z podpunktu a) i b), oznaczona 

znakiem    (+) plus lub ( - ) minus] : ………………...zł. 

słownie:………………………………………………zł 

3.   Dostawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu, przez cały okres trwania umowy, przedmiot 

zamówienia opisany   w pkt 1. podpunkt 1) i  2) niniejszej oferty. 

4.   Wartość parametru z punktu 2. podpunkt c) , obowiązywać będzie przez cały okres trwania umowy  i 

stanowić będzie   podstawę do obliczania ceny za każdy 1000. litrów towaru, dla każdej realizowanej   

dostawy  w odniesieniu do ceny producenta w  tym dniu. Cena producenta będzie więc powiększona 

[znak (+) przed parametrem] lub pomniejszona [znak ( - ) przed parametrem] o wartość bezwzględną  

parametru.. 

5.   Zamówienie zobowiązujemy się wykonać w terminie: …..  dnia od dnia złożenia zamówienia (max. 3 

dni)  

6.   Przyjmujemy warunki płatności faktur wg propozycji Zamawiającego tj. w terminie 21 dni  licząc od 

dnia złożenia  faktury wraz z dokumentami wymaganymi przez  Zamawiającego. 

7. Oświadczam, że: 

1) Spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 i 1b ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

2) Nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ww. ustawy. 

3) Miejsce realizacji dostaw: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego 

Gołotczyźnie 
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4) Zapoznałem/am* się z zakresem obowiązków zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia i zobowiązuję się do podpisania ww. zakresu w momencie zawarcia  umowy. 

5) Zapoznałem/am* się i akceptuję Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej 

zastrzeżeń. 

6) Akceptuję termin związania ofertą. 

7) Akceptuję wzór umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy w 

miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

 
1. Osobą/osobami upoważnionymi do podpisania umowy jest/są/*: 

1. ................................................................................................................................................. 

stanowisko .............................................................................................................................. 

tel./fax. .................................................................... 

 

2. Osobą/osobami do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań 

umowy jest/są/*: 

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

stanowisko .............................................................................................................................. 

tel./fax. ................................................................... 

2. ................................................................................................................................................. 

stanowisko .............................................................................................................................. 

tel./fax. ................................................................... 

 

Integralną częścią oferty są załączniki: 

1) ……………………………………………... 

2) ................................................................... 

3) ................................................................... 

4) ................................................................... 

5) ................................................................... 

6) ……………………………………………… 

7) ……………………………………………… 

8) ……………………………………………… 

9) ……………………………………………… 

10) ……………………………………………… 

 

Na ..........  kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. 

 

 

........................... dnia............2017r.                              ......................................................... 
                                                                                      podpisy osób uprawnionych do reprezentacji  

                                                                                                                 wykonawcy lub pełnomocnik lub  

             podpis osoby  fizycznej składającej ofertę 

 

 
* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik 2 
 

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

       (pieczęć Wykonawcy) 

OŚWIADCZENIE (zgodnie z art. 22 ust. 1 i 1b ustawy p.z.p.) 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 
„Zakup oleju opałowego lekkiego z dostawą do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. 

Świętochowskiego w Gołotczyźnie” 

oświadczamy, że spełniamy warunek dotyczący: 

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów,  

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

- zdolności technicznej lub zawodowej.  

 
........................... dnia............2017r.                                             .....................................................................  

                                                                                podpisy osób uprawnionych do reprezentacji  

 

 

Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………..........………………………………….. 

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

 

 
........................... dnia............2017r.                                             .....................................................................  

                                                                                podpisy osób uprawnionych do reprezentacji  

 

OŚWIADCZENIE (zgodnie z art. 24 ust. 1  ustawy p.z.p.) 

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu (brak podstaw) z postępowania o udzielenie zamówienia na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. 

poz. 2164, ze zm.).  

 

 
........................... dnia............2017r.                                             .....................................................................  

                                                                                  podpisy osób uprawnionych do reprezentacji  

 

Oświadczenie dot. podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca  
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y ……………………………..........………..……………......., na 

którego/uch zasoby powołuję się w niniejszym postepowaniu nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego.  

 
........................... dnia............2017r.                                             .....................................................................  

                                                                                podpisy osób uprawnionych do reprezentacji  

 

Oświadczenie dot. podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się 

Wykonawca  
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y ……………………………..........………..…………………....., 

będący/e podwykonawcą/ami w niniejszym postepowaniu nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego.  

 
........................... dnia............2017r.                                             ....................................... .............................. 

                                                                                podpisy osób uprawnionych do reprezentacji  
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                                                Załącznik nr 3 

 

 

UMOWA Nr .................................. 

 

W dniu .....................2017 roku w Gołotczyźnie ,  

pomiędzy : 

Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego, mającym siedzibę w 

Gołotczyźnie, ul. Ciechanowska 18b,: 06 – 430 Sońsk  

REGON : 000861877, NIP : 566 – 13 – 62 – 719 , zwanej dalej Zamawiającym , reprezentowanym przez: 

1. Dyrektora – Wiesławę Gąsiorowską 

a ................................................................................................................................................................. 

mającym siedzibę w .................................................................................................................................. 

zarejestrowanym w.......................................................................... pod numerem ..................................... 

Numer NIP : ........................................................, REGON: ......................................................,  

reprezentowanym przez :  

1. ...........................................  

2. ...........................................  

zwanym  Wykonawcą, została zawarta umowa następującej treści. 

§ 1 

Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia:…… .2017 r. 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164, ze zm.) nr sprawy: OL .OP. 

2017 Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn : „Zakup oleju opałowego 

lekkiego z dostawą do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w 

Gołotczyźnie w roku 2017”.                          

§ 2 

1.Szczegółowy zakres zadania:  

3. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż z dostawą do Zamawiającego oleju opałowego lekkiego,             

za pomocą autocysterny wyposażonej w urządzenia do przeładunku materiałów niebezpiecznych                  

na odległość co najmniej 30 m i legalizowany przepływomierz, okresowo, według żądanej przez 

Zamawiającego ilości, najpóźniej trzeciego dnia od telefonicznego zgłoszenia zamówienia. 

4. Prognozowana ilość zakupionego przez Zamawiającego oleju opałowego lekkiego u Wykonawcy,                 

w czasie obowiązywania umowy, wynosi 100.000 litrów . Wielkość ta w żaden sposób nie wiąże 

Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupienia u Wykonawcy takiej ilości oleju 

opałowego lekkiego jaka będzie wynikać z bieżących potrzeb w okresie trwania umowy. 

5. Przedmiot zamówienia musi spełniać co najmniej następujące parametry jakościowe: 

           

Gęstość w 15ºC, max, kg/m
3 

860 

Wartość opałowa, min, MJ/kg 42,6 

Temperatura zapłonu, min, ºC 56-65 

Temperatura płynięcia, max, °C -20 

Zawartość siarki, max, % ( m/m ) 0,10 

Barwa czerwona 

Zawartość zanieczyszczeń st.w mg/kg(max) 6,50 

 
oraz musi odpowiadać pod względem jakości PN przenoszącym europejskie normy zharmonizowane.                                                      
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§ 3 

1.Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć realizację przedmiotu zamówienia, według potrzeb 

Zamawiającego, od dnia podpisania umowy.  

1)  Na każdej fakturze, za daną partię  dostarczonego do Zamawiającego oleju opałowego lekkiego,  

            oprócz innych danych, Wykonawca umieści pełną nazwę handlową  nadaną przez producenta 

towaru. 

2)   Do faktury załączy „Świadectwo jakości” wystawione przez producenta na daną partię towaru,                         

o ile nie zostało przekazane podczas dostawy. 

3)  Do faktury załączy również wydruk ze strony internetowej producenta oleju opałowego lekkiego, 

zawierający cenę na dzień, w którym zrealizuje zamówioną partię towaru, potwierdzony za 

zgodność przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

4)  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość dostarczonego towaru (musi odpowiadać                       

co najmniej parametrom zawartym w SIWZ i „Świadectwie jakości”) oraz za bezpieczny 

rozładunek we wskazane miejsce - zgodnie ze stosownymi przepisami prawa i zasadami rzetelnej 

wiedzy w tym zakresie. 

5)  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zbadania jakości każdej z poszczególnych dostaw i w razie 

uzasadnionego zakwestionowania jej jakości, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwej 

dostawy w ciągu dwóch dni oraz usunięcia na własny koszt szkód wynikających z tego tytułu.  

     6)     Na każde żądanie Zamawiającego zostaną pobrane próbki  bezpośrednio ze wszystkich komór 

cysterny przed ich zlaniem do zbiorników Zamawiającego, w pojemniki dostarczone przez 

Wykonawcę,  a następnie zostaną zaplombowane w obecności przedstawiciela 

Wykonawcy(kierowca).Podstawą reklamacji jakości będzie badanie tych próbek. 

            Koszty badań poniesie: 

            - Wykonawca, gdy badana próbka nie będzie spełniać wymagań jakości, 

            - Zamawiający, gdy badana próbka będzie spełniać wymagania jakości. 

§ 4. 

1. Zadanie objęte niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się wykonać własnymi siłami.                               

(odpowiednio przy  udziale podwykonawców, w takim przypadku konieczne jest wskazanie w ofercie 

części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom).  

§ 5. 

 

Strony ustalają, że przedmiot umowy realizowany będzie w następującym terminie : 

 1. Rozpoczęcie :  …. .01.2017r. 

 2. Zakończenie :  31.12.2017r. 

§ 6. 

   1. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie w kwocie brutto za każdą zamówioną i 

zrealizowaną dostawę oleju opałowego lekkiego. Podstawą ustalenia ilości dostarczonego oleju 

opałowego lekkiego będzie wskazanie zalegalizowanego przepływomierza (jednostka miary : litr). 

Pomiar następować będzie w temperaturze rzeczywistej dostarczonej partii oleju opałowego lekkiego. 

Wartość wynagrodzenia za dostarczoną partię towaru ustalona zostanie na zasadach określonych w 

SIWZ. 

  2. Zapłata nastąpi w terminie 21 dni od dnia złożenia faktury wraz z wymaganymi przez Zamawiającego 

dokumentami, na konto bankowe Wykonawcy wskazane  na fakturze. 

§ 7. 

   1.  Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczenia O.C. i z  tytułu szkód, 

które   mogą zaistnieć w związku ze  zdarzeniami losowymi podczas realizowania zadania na czas  

obowiązywania umowy.  

 2.  Wykonawca oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich z 

powodu  ewentualnych  szkód i strat związanych  i  wynikłych w związku z realizacją przedmiotu umowy. 
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§ 8. 

1.   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

- za opóźnienie w dostarczeniu zamówionej partii towaru w wysokości 0,5%  należnego wynagrodzenia 

netto, za zamówioną partię towaru, naliczanego za każdy dzień spóźnienia, licząc od upływu terminu 

umownego określonego w § 2 ust.1.pkt 1)    

2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w postaci odsetek za opóźnienie w zapłacie faktury,              

w  wysokości odsetek za zwłokę określonych na podstawie art..56 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku 

– Ordynacja podatkowa. ( Dz.U.  z 2015r. poz. 613, ze zm. ) 

 

§ 9. 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy zgodnie z art.145 Prawa Zamówień Publicznych (z dnia 

29.01.2004r. z późn. zm.) – w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnych  

okoliczności powodujących,  że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy o którym mowa w ust.1, Wykonawca otrzyma należne mu 

wynagrodzenie  z tytułu wykonanej części umowy.     

 

§ 10. 

1.  Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, jeżeli: 

 zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub rozwiązanie firmy; 

 zostanie wydany nakaz zajęcia majątku  Wykonawcy; 

 stwierdzi, że Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest 

prawdopodobne żeby zdołał go ukończyć w wyznaczonym terminie w myśl art. 635 kodeksu 

Cywilnego; 

 stwierdzi, że Wykonawca zlecił wykonanie przedmiotu umowy lub jego części podwykonawcy.            

( jeżeli nie wynika to z treści złożonej oferty i zawartej umowy ). 

2. W przypadku gdy: 

3) odstąpienie od umowy nastąpi z winy Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje prawo do 

wynagrodzenia za wykonaną część zadania. 

4) odstąpienie od umowy nastąpi z winy Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu 

      karę umowną w wysokości 3% wartości złożonej oferty. 

 

§ 11. 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienie niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych strony dopuszczają zmiany umowy 

w zakresie: 

1) zmiany terminu wykonania dostawy, której konieczność zaistniała wskutek okoliczności niemożliwych 

do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, o czas wynikający z tych okoliczności, 

2) zmiany obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotowym zamówieniem, 

3) ceny, w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT mającej wpływ na ceny, stawki i kwoty 

podatku VAT, 

4) zmniejszenia ilości oleju opałowego w zależności od warunków atmosferycznych, 

5) zmiany wartości przedmiotowej umowy, wynikającej z okoliczności określonych w pkt 2-4 

proporcjonalnie o zakres tych zmian, 

6) zmiany ceny jednostkowej netto dostarczanego oleju opałowego w przypadku zmiany ceny 

wprowadzonej przez rafinerię. 

                                                                                       

§ 12 

W sprawach nie uregulowanych na mocy niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29.01.2004r. z późn, zm. 
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§ 13. 

Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 14. 

Integralną część umowy stanowią: 

       1)    Oferta Wykonawcy – Załącznik Nr 1 

       2)    Wydruk ceny ze strony internetowej  producenta, zaoferowanego oleju opałowego lekkiego,                   

z dnia 02.01.2017 r. (podpisany za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela 

Wykonawcy). 

§ 15. 

 Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Wykonawcy i jeden 

dla Zamawiającego. 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

WYKONAWCA                                                                               ZAMAWIAJĄCY  
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