
Gołotczyzna, 04.01.2016r. 

Do: Uczestnicy postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „”Zakup oleju opałowego lekkiego wraz z dostawą do Zespołu Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie” 

Zawiadomienie Nr 1 

 o dokonaniu zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164, ze zm.) Zamawiający informuje o dokonaniu zmian treści 

SIWZ w poniższym zakresie:  

§12 otrzymuje brzmienie: 

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: 05.01.2017 r. 

wynosi:  np. 3000,00 zł/netto 

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

05.01.2017 r. wynosi:  np. 3050,00 zł/netto (cena ofertowa) 

Wartość parametru : + 50,00 zł /netto do ceny producenta w dniu: 05.01.2017 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: 05.01.2017r. 

wynosi:  np. 3000,00 zł/netto 

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

05.01.2017r. wynosi: np. 2950,00 zł/netto (cena ofertowa) 

Wartość parametru :  –50,00 zł /netto od ceny producenta w dniu: 05.01.2017 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. 

 

- w ofercie ust. 2 lit. a otrzymuje brzmienie: 

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

a) wartość netto za 1000. litrów: ( cena Wykonawcy na dzień: 05.01.2017r.): …………… .zł.,                     

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

we wzorze umowy §14 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

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

z dnia 05.01.2017 r. (podpisany za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela 

Wykonawcy)”. 

Nowy formularz oferty oraz wzór umowy do pobrania poniżej. 

W pozostałym zakresie SIWZ pozostaje bez zmian. 

Z poważaniem  

 DYREKTOR 

 /-/ Wiesława Gąsiorowska 

 

 

Zawiadomienie otrzymują Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ oraz zamieszcza się je na stronie 

internetowej Zamawiającego http://bip.e-bratne.pl/ 

  

http://bip.e-bratne.pl/


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: 05.01.2017r.): …………… .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 

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 

 

  



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.                                                      

§ 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. 

§ 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: 

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

wynagrodzenia za wykonaną część zadania. 

2) 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. 

§ 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 05.01.2017 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  

 


