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Dostawa oleju opałowego lekkiego oraz zakup benzyny bezołowiowej i oleju
napędowego na potrzeby Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
w Piszu

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony poniżej 200 000 €

DYREKTOR PZEASiP w Piszu
/-/ mgr Dorota Darda

4 grudnia 2013 r.
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I.
1.

Informacje ogólne
Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu, Al. Turystów 22, 12- 200 Pisz, zwany dalej
Zamawiającym, reprezentowany przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół
i Placówek w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

2.

Postępowanie prowadzone jest wg przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień
publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

3.

II.

Niniejsze zamówienie zakwalifikowane zostało do kategorii dostaw.
Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego oraz zakup benzyny bezołowiowej i oleju
napędowego na potrzeby Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu w dwóch częściach:
Część

1-

dostawa

oleju

opałowego

lekkiego

w

szacunkowej

ilości

18

000

litrów

spełniającego wymagania normy PN-C-96024:2011 dla gatunku L-1,
Część 2- zakup (sukcesywne tankowanie) benzyny bezołowiowej 95 w szacunkowej ilości 500 litrów
spełniającej wymagania normy PN-EN 228:2009 i oleju napędowego w szacunkowej ilości 1 100 litrów
spełniającego wymagania normy PN-EN 590+A1:2012.
Dostawa oleju opałowego będzie realizowana w czterech partiach:
- trzy partie po 5000 litrów oleju na każdą partię,
- jedna partia 3000 litrów,
w terminie do 2 dni od dnia złożenia telefonicznego zamówienia.
Tankowanie benzyny bezołowiowej i oleju napędowego będzie odbywać się na podstawie rzeczywistego zużycia
i bieżących potrzeb Zamawiającego. Odległość od siedziby Zamawiającego do miejsca tankowania z przyczyn
ekonomicznych nie może przekraczać 10 km.
III. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin realizacji zamówienia- od 2 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

IV.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1.1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają aktualną koncesję na obrót paliwami
ciekłymi w zakresie objętym zamówieniem, o której mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
Energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.1059 z późn. zm.).
1.2. Wiedza i doświadczenie
- Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
1.3. Potencjał techniczny
- Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
1.4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
- Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
1.5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
- Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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2. W przypadku złożenia oferty przez uprawnione podmioty występujące wspólnie powinny one spełniać
wszystkie warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji, a także
złożyć wymagane dokumenty.
3. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formularzem spełnia – nie spełnia,
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.
V.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1.

W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
należy przedłożyć:
1.1 w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy załączyć
do oferty:
- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ].
1.2

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału polegającego na posiadaniu uprawnień
do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania należy załączyć do oferty:
- aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi.

2.

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy
przedłożyć:
2.1

oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa
w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp [Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ].

2.2

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
Dokument o których mowa w lit. a powinien być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.

4.

Ponadto, oprócz oświadczeń lub dokumentów, jakie należy dostarczyć w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału, Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty:
1) ofertę przetargową [na Załącznikach Nr 1a i/lub 1b i Nr 2a i/lub 2b do niniejszej SIWZ],
2) informację o przynależności, bądź jej braku, do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, [Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ],
3) w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy
załączyć

dokument

(np.

odpowiednie

pełnomocnictwo)

ustanawiający

pełnomocnika

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2
ustawy Pzp.
4) w przypadku podpisania oferty i innych dokumentów przez osobę/-y, które nie są wymienione
w odpisie z właściwego rejestru do oferty należy załączyć dokument potwierdzający prawo
do reprezentowania podmiotu przez osobę/-y podpisujące ofertę.
VI. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
z wykonawcami
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Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

1.

- Małgorzata Krześniewska- Ksepka, tel. (0 87) 425- 47-51 – w sprawach procedury przetargowej;
- Stanisław Zduniak, tel. (0 87) 423-45-72 – w sprawach dot. przedmiotu zamówienia.
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Informacje udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 7 ° - 15 ° z wyjątkiem dni ustawowo wolnych

2.

od pracy.
Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości

3.

związanych z SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie
pod adres Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu, 12-200 Pisz,
ul. Warszawska 1 lub faksem pod nr (087) 425-47-53. Zapytania skierowane faksem należy również wysłać
w formie papierowej.
Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym

4.

postępowaniem, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem,
że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może

5.

zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
VII. Informacje dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Termin związania ofertą

VIII.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
IX.
1.

Opis sposobu przygotowywania ofert
Oferta musi zawierać:

1.1

wypełniony formularz ofertowy i formularz cenowy [wg załączników Nr 1a i/lub 1 b i Nr 2a i/ lub 2b

do SIWZ];
1.2

dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału

w postępowaniu określone w rozdziale V SIWZ;
2.

Dokumenty składające się na ofertę, wymienione w pkt 1, mogą być przedstawione w formie oryginałów albo
kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy.

3.

Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

4.

Oferta

powinna

być

napisana

w

języku

polskim

i

podpisana

przez

osobę(y)

upoważnioną

do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
5.

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na każdą Część.

6.

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym na Załącznikach do oferty) muszą być parafowane
(lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona
w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).

7.

Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie
złożenie załączników opracowanych przez Wykonawców pod warunkiem, że będą one identyczne,
co do treści z formularzami określonymi przez Zamawiającego.

8.

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9.

Zamawiający przewiduje możliwości składania ofert częściowych (na poszczególne Części) oraz ofert
wspólnych (na poszczególne Części).

X.
1.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach, wewnętrzna opisana adresem Wykonawcy, zewnętrzna z hasłem:
odpowiednio „Dostawa oleju opałowego lekkiego, benzyny bezołowiowej i oleju napędowego”,
zaadresowana do pełnomocnika Zamawiającego. Dokumenty powinny być złożone w kopercie wewnętrznej.
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2.

Oferty należy składać od poniedziałku do piątku od 7
do godz. 10

00

30

do 15

30

nie później niż do 12.12.2013 r.

w sekretariacie Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Placówek

w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1, pok. nr 31.
3.

Przed dniem wyznaczonym na otwarcie ofert, Wykonawca ma prawo modyfikować treść ofert.

4.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi 12.12.2013 r. o godz. 10

15

w siedzibie pełnomocnika Zamawiającego –

Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Warszawska
1, pok. 29.
5.

Przy otwarciu ofert mogą być obecni przedstawiciele Wykonawcy.

XI. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cena oferty powinna być podana w złotych polskich, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
2. Za podstawę do określenia ceny jednostkowej należy przyjąć cenę producenta paliwa obowiązująca na dzień
4 grudnia 2013 r. ,publikowaną na stronach internetowych producenta, do której należy określić własną marżę
lub upust.
3. Cenę oferty należy obliczyć stosując cenę jednostkową, o której mowa ust. 2 z dokładnością do czterech
miejsc po przecinku, wg wzoru:
olej opałowy:
Cena oferty brutto= (cena jednostkowa producenta oleju opałowego [zł/litr] netto obowiązująca na 4 grudnia 2013
r. × 18 000) + stała marża i/ lub – stały upust +podatek VAT,
benzyna bezołowiowa:
Cena oferty brutto= (cena jednostkowa producenta benzyny bezołowiowej 95 [zł/litr] netto obowiązująca na 4
grudnia 2013 r. × 500) + stała marża i/ lub – stały upust +podatek VAT,
olej napędowy:
Cena oferty brutto= (cena jednostkowa producenta oleju napędowego [zł/litr] netto obowiązująca na 4 grudnia
2013 r. × 1 100) + stała marża i/lub – stały upust +podatek VAT,
4. Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do poniesienia dla prawidłowego zrealizowania
przedmiotu zamówienia, również koszty nie wymienione w dokumentach, których poniesienie jest konieczne
dla prawidłowego i kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności:
1) koszty zakupu,
2) koszty załadunku,
3) koszty transportu do obiektu,
4) koszty wyładunku,
5) koszty ubezpieczenia,
6) VAT, akcyzę, opłaty celne,
7) wszelkie pozostałe koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1.

Kryteria, wg których będą rozpatrywane oferty:
a)


cena (C) – o wadze 100%

Ilość punktów według kryterium cena przyznawana będzie według wzoru (dotyczy oceny przez jednego
członka komisji):
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(C) = (cena brutto oferty z najniższą kwotą / cena brutto oferty ocenianej) x 100
2.

Zamówienie publiczne zostanie udzielone wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów .

XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego
1.

Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty powiadomi na piśmie o wynikach postępowania
wszystkich Wykonawców.

2.

Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.

3.

W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający
wybierze ofertę najkorzystniejszą (z najniższą ceną) spośród pozostałych ofert, chyba, że zachodzą
przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XIV.

Możliwość zmiany postanowień zawartej umowy

Zamawiający nie przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy.
XV.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia

Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy. Środki ochrony prawnej określa Dział VI Środki ochrony prawnej ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t j . Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
Załączniki do SIWZ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Załącznik Nr 1a
Załącznik Nr 1b
Załącznik Nr 2a
Załącznik Nr 2b
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6a
Załącznik Nr 6b

- formularz ofertowy dot. Części 1
- formularz ofertowy dot. Części 2
- formularz cenowy dot. Części 1
- formularz cenowy dot. Części 2
- oświadczenie (art. 22 ust. 1 Pzp)
- oświadczenie (art. 24 ust. 1 Pzp)
- oświadczenie (art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp)
- wzór umowy dot. Części 1
- wzór umowy dot. Części 2
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Załącznik Nr 1a do SIWZ
- formularz ofertowy dot. Części 1-

………………………………
/Nazwa i adres Wykonawcy/

……..……………………………
/Miejscowość i data/

Powiatowy Zespół Ekonomiczno –
Administracyjny Szkół i Placówek
w Piszu
ul. Warszawska 1
12-200 Pisz

FORMULARZ OFERTOWY
Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu, ogłoszonym 4 grudnia
2013 r., prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Część 1- dostawa oleju opałowego
lekkiego, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, oferujemy realizację dostawy będącej
przedmiotem zamówienia za cenę:

…………………………………..…………………………………………………………….. zł netto,
…………………………................................................................................................ zł brutto,
słownie ...................................................................................................................................zł,
w tym należny podatek VAT …….......... %, tj. ……………………………………………………

1.
2.
3.
4.
5.

Dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia realizować będziemy w okresie od 2 stycznia 2014 r. do 31
grudnia 2014 r.,
Wskazana w ofercie marża handlowa lub upust jest stały przez cały okres realizacji zamówienia.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń
oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiającego.

……………………………………………………..
podpis upełnomocnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy

Uwaga:
Jeżeli dołączane są kopie dokumentów, to muszą być one poświadczone za zgodność z oryginałem przez
upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy.
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Załącznik Nr 1b do SIWZ
- formularz ofertowy dot. Części 2-

………………………………
/Nazwa i adres Wykonawcy/

……..……………………………
/Miejscowość i data/

Powiatowy Zespół Ekonomiczno –
Administracyjny Szkół i Placówek
w Piszu
ul. Warszawska 1
12-200 Pisz

FORMULARZ OFERTOWY
Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu, ogłoszonym 4 grudnia
2013 r., prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Część 2- zakup (sukcesywne
tankowanie) benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego, zgodnie z wymaganiami określonymi
w SIWZ, oferujemy realizację dostawy będącej przedmiotem zamówienia za cenę:

…………………………………..…………………………………………………………….. zł netto,
…………………………................................................................................................ zł brutto,
słownie ...................................................................................................................................zł,
w tym należny podatek VAT …….......... %, tj. ……………………………………………………

6.
7.
8.
9.
10.

Dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia realizować będziemy w okresie od 2 stycznia 2014 r. do 31
grudnia 2014 r.,
Wskazana w ofercie marża handlowa lub upust jest stały przez cały okres realizacji zamówienia.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń
oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiającego.

……………………………………………………..
podpis upełnomocnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy

Uwaga:
Jeżeli dołączane są kopie dokumentów, to muszą być one poświadczone za zgodność z oryginałem przez
upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy.
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Załącznik nr 3 do SIWZ
- oświadczenie

………..……………………………..
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu
(zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp)

Składając ofertę w przetargu nr:
MOS.VI.342.9.2013 z 4 grudnia 2013 r. – na dostawę oleju opałowego lekkiego oraz zakup benzyny
bezołowiowej 95 i oleju napędowego na potrzeby
Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
w Piszu

oświadczam/-y, że spełniam/-y warunki udziału określone przez Zamawiającego.

Miejscowość i data ...............................................

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

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 4 do SIWZ
- oświadczenie

………..……………………………..
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia
(zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp)

Składając ofertę w przetargu nr:
MOS.VI.342.9.2013 z 4 grudnia 2013 r. –

na dostawę oleju opałowego lekkiego oraz zakup
benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego
na potrzeby Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka
Sportowego w Piszu

oświadczam/-y, że brak jest podstaw do wykluczenia Mnie/Nas z powodu niespełnienia
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Miejscowość i data ...............................................

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

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 5 do SIWZ
- informacja o przynależności bądź jej braku do tej samej grupy kapitałowej

………..……………………………..
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI BĄDŹ JEJ BRAKU DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ
(zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp)

Składając ofertę w przetargu nr:
na dostawę oleju opałowego lekkiego oraz zakup benzyny

MOS.VI.342.9.2013 z 4 grudnia 2013 r.

bezołowiowej 95 i oleju napędowego na potrzeby
Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu

a) * przedstawiam poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50,
poz. 331 z późn. zm.), :
1. ………………………………………………………..
2. ……………………………………………………….
3. ……………………………………………………….
……………………………………………………………

b) * informuję, że nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)

Miejscowość i data ...............................................

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

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

* niewłaściwe skreślić
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Załącznik nr 6a do SIWZ
- wzór umowy-

UMOWA NR ....../2014
NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO
zawarta 2 stycznia 2014 roku pomiędzy:
Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym w Piszu, Al. Turystów 22, 12-200 Pisz, NIP: 849 14 31 126,
reprezentowanym przez:
Stanisława Zduniak – Dyrektora
przy kontrasygnacie Joanny Stomskiej- Bączek – Głównej Księgowej Powiatowego Zespołu Ekonomiczno –
Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu,
zwanym Zamawiającym
a
………………………………………………………………………………………………………………..,
reprezentowaną przez
………………………………………………………………………………………………………………..,
zwanym Wykonawcą.
W wyniku postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.
907 z późn. zm.) została zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa oleju opałowego lekkiego L-1 w ilościach i cenach podanych w formularzu
cenowym Wykonawcy stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
2. Olej opałowy będzie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy do kotłowni mieszczącej się w budynku
przy Al. Turystów 22 w Piszu w czterech partiach:
- trzy partie po 5000 litrów oleju na każdą partię,
- jedna partia 3000 litrów.
3. Podane w formularzu cenowym ilości towaru, przewidziane do realizacji w okresie obowiązywania umowy,
stanowią wielkość szacunkową i mogą ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego. W przypadku,
gdy ilości towaru ulegną zmniejszeniu Dostawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu.
4. Termin realizacji poszczególnych partii: do 2 dni od dnia złożenia telefonicznego zamówienia.
§2
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać olej opałowy lekki spełniający wymagania normy PN-C-96024:2011
dla gatunku L-1. Dokument określający normy jakościowe dostarczanego oleju opałowego wystawiony przez
producenta Wykonawca zobowiązany jest załączać do każdorazowej partii dostawy.
2. Odbiór ilościowy i jakościowy oleju opałowego odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego poprzez
uprawnionego pracownika Zamawiającego przy udziale Wykonawcy lub jego przedstawiciela. Jeżeli w czasie
badania oleju Zamawiający stwierdzi braki ilościowe lub jakościowe, zobowiązany jest złożyć Wykonawcy
reklamację.
3. Reklamacje załatwiane będą przez Wykonawcę w ciągu 5 dni od dnia ich zgłoszenia.
4. W przypadku dostawy wadliwej partii oleju opalowego Wykonawca zobowiązany jest do wymiany na własny
koszt i ryzyko tej partii oleju w terminie 5 dni od dnia złożenia reklamacji.
§3
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się szacunkowo w wysokości:

12

-

Wartość brutto: ………………….. zł

-

Słownie (brutto): ……………………………………………………….

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty niezbędne do poniesienia dla prawidłowego
zrealizowania przedmiotu zamówienia, również koszty nie wymienione w dokumentach, których poniesienie jest
konieczne dla prawidłowego i kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności:
1) koszty zakupu,
2) koszty załadunku,
3) koszty transportu do obiektu,
4) koszty wyładunku,
5) koszty ubezpieczenia,
6) VAT, akcyzę, opłaty celne,
7) wszelkie pozostałe koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
3. Stała niezmienna w okresie obowiązywania niniejszej umowy marża na dostawę oleju opałowego wynosi
………% * . Stały niezmienny w okresie obowiązywania niniejszej umowy upust na dostawę oleju opałowego
wynosi….. % * .
4. Z uwagi na bardzo niestabilny kurs paliw cena netto za 1 litr dostarczonego oleju opałowego będzie obliczana
na podstawie obowiązującej w dniu dostarczenia oleju opałowego ceny producenta, powiększonej o stałą
niezmienną w okresie obowiązywania niniejszej umowy stawkę marży w wysokości …….% * i/lub pomniejszonej
o stały niezmienny w okresie obowiązywania niniejszej umowy upust wynosi….. % * wg zasady:
cena 1 litra oleju opalowego netto= cena ruchoma producenta + stała marża …….%

*

i/lub – stały upust .%

*

5.Płatności za zrealizowaną dostawę partii oleju opałowego realizowane będą na podstawie wystawionej faktury
VAT przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
Wykonawca dołączy każdorazowo do faktury cenę netto za 1 litr oleju opałowego na dzień dostawy potwierdzoną
przez producenta.
6. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe w przypadku zwłoki

w płatności

należności za każdy dzień zwłoki.
§4
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz
Zamawiającego następujących kar umownych:
1) za nieterminowe dostarczenie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1, w wysokości 10% wartości
nie dostarczonej partii oleju opałowego za każdy dzień zwłoki;
2) za zwłokę w wymianie wadliwego oleju opałowego na wolny od wad w wysokości 10% wartości oleju
opałowego dostarczonego z wadami za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na wymianę towaru;
3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wartości umowy brutto
określonej w § 3 ust.1 umowy.
2. W razie odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną
w wysokości 10% wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy.
3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych.
§5
Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. na okres od 2 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
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§6
1. Osobą odpowiedzialną za kontakty z Wykonawcą ze strony Zamawiającego w sprawie realizacji przedmiotu
umowy jest …………………………., tel. ………………………..
2. Osobą odpowiedzialną za kontakty z Zamawiającym ze strony Wykonawcy w sprawie realizacji przedmiotu
umowy jest ……………………, tel. ………………………..
§7
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, określonych
w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W takim przypadku nie obowiązują
kary umowne. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części umowy.
§8
1. Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Ewentualne sprawy sporne wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy podlegać będą rozstrzyganiu przez
sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§9
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy - Prawo zamówień
publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
§ 10
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 6b do SIWZ
- wzór umowy-

UMOWA NR ....../2014
NA ZAKUP BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ I OLEJU NAPĘDOWEGO
zawarta 2 stycznia 2014 roku pomiędzy:
Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym w Piszu, Al. Turystów 22, 12-200 Pisz, NIP: 849 14 31 126,
reprezentowanym przez:
Stanisława Zduniak – Dyrektora
przy kontrasygnacie Joanny Stomskiej- Bączek – Głównej Księgowej Powiatowego Zespołu Ekonomiczno –
Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu,
zwanym Zamawiającym
a
………………………………………………………………………………………………………………..,
reprezentowaną przez
………………………………………………………………………………………………………………..,
zwanym Wykonawcą.
W wyniku postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz.
907 z późn. zm.) została zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest zakup/ sukcesywne tankowanie benzyny bezołowiowej 95

i oleju napędowego

w ilościach i cenach podanych w formularzu cenowym Wykonawcy stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
2. Benzyna bezołowiowa 95 i olej napędowy będą wydawane kierowcom Zamawiającego sukcesywnie,
na podstawie aktualnej karty drogowej na dany dzień, w ilości koniecznej do uzupełnienia zbiornika pojazdu.
3. Odbiór paliwa kierowca Zamawiającego kwituje na stacji paliw Wykonawcy na zestawieniu wydanej benzyny
bezołowiowej 95/ oleju napędowego własnoręcznym podpisem. Zestawienie to powinno zawierać:
- nazwę Zamawiającego,
- numer rejestracyjny pojazdu,
- nazwisko i imię kierowcy,
- numer karty drogowej,
- ilość pobranego paliwa,
- pokwitowanie kierowcy.
Zestawienie będzie stanowiło załącznik do faktury VAT. Ilość pobranego paliwa potwierdza Zamawiający w karcie
drogowej. Do ww. zestawienia

Wykonawca dołączy cenę netto za 1 litr benzyny bezołowiowej 95/ oleju

napędowego na dzień tankowania potwierdzoną przez producenta.
4. Tankowanie paliw będzie odbywać się w godzinach pracy stacji paliw Wykonawcy.
5. Podane w formularzu cenowym ilości paliw, przewidziane do realizacji w okresie obowiązywania umowy,
stanowią wielkość szacunkową i mogą ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego. W przypadku,
gdy ilości paliw ulegną zmniejszeniu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu.
§2
1. Wykonawca gwarantuje przez cały okres trwania umowy dobrą jakość :
a) benzyny bezołowiowej 95, spełniającą wymagania normy PN-EN 228:2009,
b) oleju napędowego spełniającą wymagania normy PN-EN 590+A1:2012.
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2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokument określający normy
jakościowe benzyny bezołowiowej 95/ oleju napędowego wystawiony przez producenta.
3. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sytuacji leżących po stronie Wykonawcy, wskutek których nie będzie
możliwe tankowanie pojazdu Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy, na czas trwania przerwy w realizacji
zamówienia Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym zagwarantuje inny skuteczny sposób ciągłości
tankowania wg potrzeb Zamawiającego.
§3
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się szacunkowo w wysokości:
-

Wartość brutto ……………………………………. zł

-

Słownie (brutto) ………………………………………………………...

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty niezbędne do poniesienia dla prawidłowego
zrealizowania przedmiotu zamówienia, również koszty nie wymienione w dokumentach, których poniesienie jest
konieczne dla prawidłowego i kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności:
1) koszty zakupu,
2) koszty ubezpieczenia,
3) VAT, akcyzę, opłaty celne,
4) wszelkie pozostałe koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
3. Stała niezmienna w okresie obowiązywania niniejszej umowy marża na zakup benzyny bezołowiowej 95
*

wynosi ………% . Stały niezmienny w okresie obowiązywania niniejszej umowy upust na zakup benzyny
*

bezołowiowej 95 wynosi….. % .
4. Stała niezmienna w okresie obowiązywania niniejszej umowy marża na zakup oleju napędowego wynosi
*

………% . Stały niezmienny w okresie obowiązywania niniejszej umowy upust na zakup oleju napędowego
wynosi….. %

*

.

5. Z uwagi na bardzo niestabilny kurs paliw cena netto za 1 litr benzyny bezołowiowej 95 będzie obliczana
na podstawie obowiązującej w dniu tankowania ceny producenta, powiększonej o stałą niezmienną w okresie
obowiązywania niniejszej umowy stawkę marży w wysokości …….%
w okresie obowiązywania niniejszej umowy upust wynosi….. %

*

*

i/lub pomniejszonej o stały niezmienny

wg zasady:

cena 1 litra benzyny bezołowiowej netto= cena ruchoma producenta + stała marża …….%

*

i/ lub – stały upust

*

……..% .
6. Z uwagi na bardzo niestabilny kurs paliw cena netto za 1 litr oleju napędowego będzie obliczana
na podstawie obowiązującej w dniu tankowania ceny producenta, powiększonej o stałą niezmienną w okresie
obowiązywania niniejszej umowy stawkę marży w wysokości …….%
w okresie obowiązywania niniejszej umowy upust wynosi….. %

*

*

i/lub pomniejszonej o stały niezmienny

wg zasady:

cena 1 litra oleju napędowego netto= cena ruchoma producenta + stała marża …….%

*

i/ lub – stały upust

*

……..% .
7. Ustala się, że zapłata za pobraną benzynę bezołowiową 95/ olej napędowy będzie odbywała się raz
w

miesiącu

na

podstawie

wystawianych

faktur

VAT.

Faktury

płatne

będą

przelewem

na rachunek Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury .
8. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9. Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe w przypadku zwłoki

w płatności

należności za każdy dzień zwłoki.
* w umowie pozostawić właściwe
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§4
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz
Zamawiającego następujących kar umownych:
a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wartości umowy brutto
określonej w § 3 ust.1 umowy.
2. W razie odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną
w wysokości 10% wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy.
3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych.
§5
Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. na okres od 2 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
§6
1. Osobą odpowiedzialną za kontakty z Wykonawcą ze strony Zamawiającego w sprawie realizacji przedmiotu
umowy jest …………………….., tel. …………………….
2. Osobą odpowiedzialną za kontakty z Zamawiającym ze strony Wykonawcy w sprawie realizacji przedmiotu
umowy jest ……………………., tel. ……………………...
§8
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, określonych
w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W takim przypadku nie obowiązują
kary umowne. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części umowy.
§9
1. Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Ewentualne sprawy sporne wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy podlegać będą rozstrzyganiu przez
sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy - Prawo zamówień
publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
§ 11
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy
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