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–SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 

 

Dostawę oleju napędowego 

nr sprawy: 

1/2020 

 

 

zatwierdzam:   Grzegorz Szulc 

                        Prezes Zarządu 

 

 

 

 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

Gospodarka  Komunalna  Sp. z o.o. 

ul. Górna 1, 11-015  Olsztynek 

KRS: 0000451643 

NIP: 7393857763 

REGON: 28145910800000 

tel. (89) 519 20 48, fax (89) 519 20 33 

e-mail: gospodarkakomunalna@wp.pl 

Godziny pracy: 7
00

- 15
00

  poniedziałek - piątek 

adres strony internetowej:  www.gko.com.pl 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej w 

dalszej treści SIWZ ,,PZP’’, a także wydanymi na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeniami 

wykonawczymi. Postępowanie z zastrzeżeniem wyjątków określonych w SIWZ prowadzone jest z 

zachowaniem formy pisemnej. 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 
poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP. 

3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 

PZP. 

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej 

dalej "SIWZ" lub "specyfikacją"), zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. 

5. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami „procedury odwróconej” - art. 24aa ust. 1 i 2 

PZP. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta 

została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunku udziału w 

postępowaniu. 
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III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego 

 

KODY CPV: 

            09134100-8 Olej napędowy 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego: 

 

1. Dostawa do siedziby Zamawiającego: 

a) oleju napędowego (letniego oraz zimowego) w ilości do 50 000 litrów w ciągu roku, 

b) dzierżawa zbiornika na paliwo wraz z zamontowanym dystrybutorem o pojemności 5 000 litrów na 

czas trwania umowy. Zbiornik powinien spełniać wszelkie wymagania przewidziane w odrębnych 

przepisach i zostać dostarczony na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego (Dział 

Oczyszczania Miasta)  
2. Wielkość dostawy oznacza planowaną docelową ilość w całym okresie realizacji zamówienia. 

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie zakresu zamówienia. 
3. Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 

1) Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był zgodny z normą PN-EN 590:2013, spełniał 

wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie 

wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015r. poz. 1680). 
2) Dostawy oleju napędowego odbywać się będą specjalistycznymi cysternami o odpowiedniej 

pojemności, zaopatrzonymi w pompę umożliwiającą tłoczenie oleju napędowego na wysokość min. 

2,50 m oraz przewoźną instalację pomiarową do wydawania paliw ciekłych, spełniającą wymagania 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań metrologicznych, 

którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy 

innych niż woda, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej 

kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2008 r. nr 4 poz. 23 z późn. zm.). 

Instalacja pomiarowa powinna posiadać ważne świadectwo legalizacji wydane przez stosowny Urząd 

Miar. 

3) Temperatura zapłonu dostarczanego oleju napędowego winna być wyższa niż +61°C. 

4) Odbioru oleju napędowego dokona wyznaczony pracownik Zamawiającego w obecności 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Z każdego odbioru zostanie sporządzony dokument 

stwierdzający przyjęcie paliwa w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron, w którym zapisana 

będzie: 
- ilość litrów dostarczonego produktu w temperaturze rzeczywistej oraz temperatura rzeczywista 

lub 

- ilość litrów w temperaturze 15°C. 

Dokument ten będzie podstawą do rozliczenia ilości dostarczonego oleju napędowego na fakturze. 

5) Rozliczenie ilości paliwa w temperaturze referencyjnej +15°C nastąpi zgodnie z Polską Normą PN-

ISO 91-1. 

6) Zamawiający wymaga, aby olej napędowy był dostarczany: 
a) zimowy i letni – sezonowo, tj. w zależności od panujących w danym okresie warunków 

atmosferycznych, 

7) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt. 
8) Dostawa będzie następowała partiami sukcesywnie w miarę potrzeb w ciągu 2 lub maksymalnie 4 

dni roboczych od daty zgłoszenia (mail lub telefon) w godzinach od 7.00 do 14.00. Wielkość 

jednorazowej dostawy w ilości około 4 000-4 500 litrów. 
9) Zamawiający może zlecić dokonanie oceny jakościowej paliwa w dowolnym terminie, na koszt 

Wykonawcy – dwukrotnie w czasie trwania zamówienia. 
10) Do każdej partii dostawy Wykonawca dołączy dokumenty świadczące o spełnianiu norm 

jakościowych dostarczonego paliwa, w tym warunek że temperatura zapłonu ma być wyższa niż 

+61°C. 
 

4. Informacja na temat możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia 

podwykonawcom: 
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1) Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez 

Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcy. 
2) W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca 

zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom. 

3) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w pkt. V.3 niniejszej Specyfikacji (art. 22a ust. 1 ustawy 

Pzp.), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Zamawiający powoływał 

się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

4) Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić na wezwanie Zamawiającego dokumenty, o których 

mowa w pkt VI -  w odniesieniu do podwykonawców. 

5) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na dostawy następuje w trakcie 

jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w 

art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia 

wobec tego podwykonawcy. Obowiązek ten nie dotyczy dalszych podwykonawców. 
6) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania 

części zamówienia podwykonawcy. 

7) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

 

5. Wymagania stawiane Wykonawcy: 

 

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi 

opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 

2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 

3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z 

ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 

4) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń 

niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 

5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas 

wykonywania przedmiotu zamówienia. 

 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 

 

9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Wymagany termin zrealizowania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2021 r. 

 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA Z 

POSTĘPOWANIA 
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1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego. 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego 

zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 PZP. 

3. Dodatkowo na mocy art. 24 ust. 5 pkt. 1, oraz pkt 8 PZP, Zamawiający wykluczy z postępowania 

Wykonawcę: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego 

majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 

r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 z późn. zm.) lub którego upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 

likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 z późn. zm.); 

2) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 PZP (urzędujący członek jego 

organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnik spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 

komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurent), uprawnione do 

reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 PZP z: 

a) Zamawiającym, 

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego, 

c) członkami komisji przetargowej, 

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp - chyba że jest 

możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie 

wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

3) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 

dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 15 PZP, chyba że Wykonawca 

dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

4. Wykonawca podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz pkt. 16-20 PZP 

lub na podstawie niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia może zgodnie z art. 24 ust. 

8 PZP. przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 

przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, 

wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie 

konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 

postępowaniu Wykonawcy. Przedstawione przez Wykonawcę dowody podlegać będą ocenie 

Zamawiającego pod względem wagi i szczególnych okoliczności czynu wykonawcy. 

5. Możliwość przedstawienia dowodów na to, że podjęte przez Wykonawcę środki są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, o której mowa w pkt. 4 powyżej, nie dotyczy Wykonawcy, będącego 

podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się 

o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Zamawiający może wykluczyć 

Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

7. Zamawiający na mocy art. 24 ust. 1 pkt. 23 PZP wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 798) złożyli odrębne 

oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

8. W terminie 3 dni od przekazania Informacji o treści złożonych ofert, Wykonawca przekazuje 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000798
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kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 

z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. 

9. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu dokonywana 

będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz 

dokumenty. 

10. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą: 

1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej; 

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 pkt 2 PZP. 

11. Postanowienia dotyczące Podmiotów udostępniających zasoby: 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (Podmioty 

udostępniające zasoby). 

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

zamawiającemu, że realizując niniejsze zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

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

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokona badania, czy nie zachodzą wobec nich 

podstawy wykluczenia, o których mowa w niniejszej SIWZ. 

4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, Podmiotu 

udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, Zamawiający żądać będzie, aby 

Wykonawca w określonym terminie: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

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

wymaganych zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuację finansową lub ekonomiczną, 

zgodnie z niniejszą SIWZ. 

12. W niniejszym postępowaniu Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, 

którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca ten będzie się uchylał od zawarcia umowy Zamawiający 

zbada, czy Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

13. Określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane środki 

dowodowe mają na celu ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania niniejszego 

zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać 

będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 

14. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są 

oni wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu wspólnie. 

 

 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY WRAZ Z OFERTĄ W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO 

WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

 

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 
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1) Formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do SIWZ)- wypełniony i podpisany przez 

Wykonawcę, 

2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu 

wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez Wykonawcę, które stanowić będzie wstępne 

potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (wg 

wzoru stanowiącego zał. nr 2 i 3 do SIWZ), 

3) Formularz cenowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę, 

4) Pełnomocnictwo/upoważnienie/umocowanie prawne – w przypadku podpisania oferty i 

wymaganych załączników przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Dokument należy 

złożył w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii – zgodnie z zapisami SIWZ). 

2. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na 

podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust 1 i 5 PZP należy na wezwanie Zamawiającego, 

pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków, wystawione 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, 

2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca 

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

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że 

Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu, 

3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP, 

4) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - 

dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, 

5) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej 

3. W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 1) 

PZP, należy na wezwanie Zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty: 

  

Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu z art. 22 ust. 1 pkt 2 PZP. 

 

4. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentu, o którym mowa w: 

a) punkcie VI.2 ppkt. 1) i 2) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w 

którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z 

opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że 
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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 - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert, 

b) punkcie VI.2 ppkt. 3) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 

ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, 

5. W przypadku, kiedy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

(konsorcjum / spółka cywilna), musi ona spełniać następujące warunki: 

1) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania w 

postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

2) Stosowne pełnomocnictwo / upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych 

przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących wspólnie - należy załączyć do oferty. 

Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 

3) Oferta winna zawierać oświadczenie o którym mowa w pkt. VI. 1 Ppkt. 2) dla każdego 

Wykonawcy z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 

4) Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. VI.1. dotyczą każdego z Wykonawców osobno. 

Natomiast dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. VI.2., VI.3., VI.4., VI.5. składane są 

przez tego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który wykazuje 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

6. Postanowienia dotyczące składanych w niniejszym postępowaniu dokumentów i oświadczeń: 

1) Oświadczenia Wykonawcy, Podmiotów udostępniających zasoby, Podwykonawców 

składane są w oryginale, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania ww. 

podmiotów. 

2) Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z 

oryginałem, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania. 

3) Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Podmiot 

udostępniający zasoby albo Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego, albo Podwykonawca - w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

4) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. Oferta, wszystkie 

wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania 

prawnego. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 

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

6) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu, innego niż oświadczenie, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia 

dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

7. Postanowienia dotyczące dokumentów dot. Podmiotów udostępniających zasoby: 

1) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 

warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o 

którym mowa w pkt. VI.1. ppkt. 2). 

2) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, udziału w postępowaniu polega na 

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował tymi 

zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania niniejszego zamówienia oraz oceny, czy 

stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów do 

oferty należy dołączyć dokumenty dotyczące: 

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
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b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

niniejszego zamówienia, 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

d) czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 

roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą 

3) Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić na wezwanie zamawiającego dokumenty, o których 

mowa w pkt. VI.2. ppkt. 1 - 5 w odniesieniu do podmiotów na zdolnościach lub sytuacji których 

polega na zasadach określonych w art. 22a PZP. 

 

 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A 

TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 

WYKONAWCAMI. 

 

1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

 Krzysztof Zalewski 

Tel. 607 981 995 

Tel. (89) 519 20 48 

 e-mail: gospodarkakomunalna@wp.pl 

od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 a 15:00 z wyłączeniem dni wolnych od pracy. 

2. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie  za pośrednictwem 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.  Prawo pocztowe (Dz. U. z 

2018 r. poz. 2188 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu, przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123). 

3. Modyfikacja treści SIWZ: 

1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmodyfikować treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany 

terminów zamieszczone zostaną na stronie internetowej: www.gko.com.pl.   

3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również 

pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy 

składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów 

będą podlegały nowemu terminowi. 

4) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści Specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia 

Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w 

ofertach, jeżeli będzie to niezbędne. 

5) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści Specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia 

Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych "ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając jednocześnie termin składania 

ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki 

określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych. 

6) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych "ogłoszenia o zmianie 

ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Zamawiający zamieści informację o 

zmianach na stronie internetowej: www.gko.com.pl 

 

 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
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1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni. Zgodnie z art. 85 ust. 1 

pkt 5 PZP bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 

z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą 

zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 

dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta 

musi być napisana w języku polskim, powinna być sporządzona czytelnie za pomocą maszyny do 

pisania, komputera lub ręcznie, w sposób uniemożliwiający łatwe usunięcie zapisów oraz podpisana 

przez osobę upoważnioną. 

2. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć stosowne 

pełnomocnictwo. Powinno ono być załączone w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 

3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

4. Wszelkie poprawki lub zmiany w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem 

osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. 

5. Na ofertę składają się wszystkie oświadczenia i załączniki wymienione w pkt. VII niniejszej 

Specyfikacji. 

6. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

7. Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu 

osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami 

prawa. 

8. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia 

właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 

9. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, 

o których mowa w treści niniejszej Specyfikacji. 

10. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 

Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach. 

11. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości 

dekompletacji zawartości oferty. 

12. Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca w takim przypadku 

zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, a także 

wydzielić je w wybrany przez siebie sposób, zapewniający zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa. 

Tak wydzielonych informacji Zamawiający nie będzie ujawniał. Wykonawca nie może zastrzec 

informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych w tym m.in. z zapisu art. 

86 ust. 4 PZP. 

13. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie prowadzić 

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując jednocześnie nazwę (rodzaj) 

towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania tego obowiązku, 

oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
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14. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze 

(konsorcja/ spółki cywilne): 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / 

upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane 

przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących wspólnie 

należy załączyć do oferty. 

3) Oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub przez 

upoważnionego przedstawiciela. 

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

5) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona w 

prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy Zamawiający zażąda 

w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej 

przez wszystkich Wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż 

termin realizacji zamówienia. 

6) Wykonawców obowiązują postanowienia pkt. VII "Wykaz oświadczeń lub dokumentów, 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia pkt. 

VII. 8 w sprawie dokumentów wymaganych w przypadku składania oferty wspólnej. 

15. Obowiązkiem Wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści 

oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert (nieprzejrzysta, zamknięta koperta). 

16. Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany 

w niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w 

sposób następujący: 

Dostawę oleju napędowego  

Nie otwierać przed dniem 17.01.2020 r. przed godz. 10.
15 

 

17. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania 

koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 

 

 

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1. Oferty należy składać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. Z 2017 r., poz. 1481 t.j.), osobiście lub za pośrednictwem 

posłańca w siedzibie Zamawiającego do dnia 17.01.2020 r. do godz. 10.00 

2. Oferty zostaną otwarte dnia: 17.01.2020 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego 

3. Otwarcie ofert jest jawne. 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poinformuje o kwocie, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści te informacje na stronie internetowej. 

6. Ofertę wniesioną po terminie zwraca się po upływie terminu przewidzianego na wniesienie 

odwołania. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie. 

 

XII.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I 

SPOSOBU OCENY OFERT: 
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1. Kryteria oceny ofert i ich waga: 

 

A – Cena brutto przedmiotu zamówienia – 60%, 

B – Czas dostawy – 40%. 

Zamawiający wyznacza dwa progi czasu dostawy, tj: 

 do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia lub 

 powyżej 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. 

2. Sposób oceny ofert: 

1) Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wagi. 

2) Oferty będą oceniane punktowo. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może 

osiągnąć oferta wynosi 100. 

3) W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym ofertom przyznawane będą punkty za powyższe 

kryteria według następujących zasad: 

 

- kryterium A „Cena brutto przedmiotu zamówienia” (Cb) będzie oceniane na podstawie ceny 

zadeklarowanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym, według następującego wzoru: 
Cbn 
A = ————— x 60 pkt 
Cbb 
gdzie: A - ilość punktów przyznana ofercie w kryterium A, 

Cbb - cena brutto przedmiotu zamówienia oferty badanej, 

Cbn - najniższa cena brutto przedmiotu zamówienia spośród złożonych ofert, 

- kryterium B „Czas dostawy” będzie oceniane na podstawie deklaracji Wykonawcy w formularzu 

ofertowym: 
B = do 2 dni roboczych – 40 pkt, powyżej 2 dni roboczych – 0 pkt 
gdzie: B - ilość punktów przyznana ofercie w kryterium B 

 

W oferowanej cenie należy uwzględnić koszty (w szczególności czynsz) dzierżawy zbiornika, 

który nie będzie oddzielnie ustalany i rozliczany. 

 

4) Dla zadania za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu i uzyska 

największą liczbę punktów, będącą sumą ocen A i B. 

5) Oceny ofert będą wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone 

oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w 

terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 

złożonych ofertach. 
 

XIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

  

1. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż: 

1) 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono 

przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej , lub 

2) 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono 

przesłane w inny sposób niż określono w ppkt. 1), 

3) w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub upłynął termin do wniesienia 

odwołania na czynności Zamawiającego wymienione, w pkt.XVIII.3 niniejszej Specyfikacji lub w 

następstwie jego wniesienia Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące 

postępowanie odwoławcze, możliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminów. 

2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę. 
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3. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od 

zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia 

postępowania, o których stanowi art. 93 ust. 1 Pzp. 

 

 

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

 

1. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

 

XV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA ORAZ WZÓR UMOWY: 

1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu 

widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 
2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej 

specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 

3. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy: 

4. Zmiany treści umowy, jakie mogą być dokonane na skutek zaistnienia okoliczności niemożliwych 

wcześniej do przewidzenia, niezależnych od woli stron, to w szczególności: 

1) Zmiany stawek podatku VAT. 

5. Ceny oleju napędowego ulegną zmianie w przypadku zmiany ceny hurtowej w PKN ORLEN SA 

lub GRUPY LOTOS SA w stosunku do wszystkich nabywców, o wskaźnik zmiany ceny zawarty w 

ofercie. 

 

Zmieniona cena zostanie wyliczona w sposób następujący: 

 

Cena = Wzc x Cp 
Gdzie: Cp – Średnia arytmetyczna ceny hurtowej netto paliwa w PKN ORLEN SA i GRUPY LOTOS 

SA w dniu zakupu (dostawy), 

Wzc – wskaźnik zmiany ceny podany w ofercie.  
 

 

XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ. 

 

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 

dziale VI PZP: odwołanie i skarga. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenie oferty odwołującego; 

4) opisu przedmiotu zamówienia; 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej 

albo w postaci elektronicznej, opatrzonej odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie określonym w art. 182 PZP wraz z dowodem 

uiszczenia wpisu. 

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 



13 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

6. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, 

termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. 

 

 

XVII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Olsztynku, 

ul. Górna 1, 11-015 Olsztynek, adres e-mail gospodarkakomunalna@wp.pl , tel. 89592048 kontakt z 

osobą pełniącą funkcję Inspektora Ochrony Danych za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: 
gospodarkakomunalna@wp.pl 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

 

Dostawa oleju napędowego 

 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 

lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 

wynikają z ustawy Pzp;   

6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7. posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

8. nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

1)
Wyjaśnienie: skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia danych osobowych, o którym jest mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może 

mailto:zuk@barczewo.pl
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skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników 
 2) 

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 

praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

gdy wniesienie żądania, o którym jest mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje 

ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, 

Zamawiający nie udostępni tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, 

chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679. 
 

 

XVIII. ZAŁĄCZNIKI 

 

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: 

1. Formularz oferty, 

2. Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

3. Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania. 

4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, 

5. Wzór umowy 
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                      Załącznik nr 1 do SIWZ  „Dostawa oleju napędowego” 

           
 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

   O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 221 000 EURO 

„Dostawa oleju napędowego” 

  

I. Dane dotyczące Wykonawcy:   

Nzwa.................................................................................................................................................. 

Siedzba.............................................................................................................................................. 

Nr telefonu/faks..........................................adres e-mail: ..................................................................  

nr NIP.................................................................................................................................................. 

nr REGON........................................................................................................................................... 

 

II. Dane dotyczące Zamawiającego: 

GOSPODARKA KOMUNALNA SP. Z O.O 

UL. GÓRNA 1,  11-015 OLSZTYNEK NIP 739-385-77-63 281459108 TEL. 0895192048 

e-mail: gospodarkakomunalna@wp.pl 

 

III. Realizacja zamówienia: 

Uwaga: Wszystkie niewypełnione pozycje należy zakreślić w sposób uniemożliwiający ich wy-

pełnienie. 
 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję wykonanie zamówienia w zakre-

sie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z warunkami umowy  

załączonej 
do SIWZ za kwotę brutto ........................ zł (słow-

nie …………………..................................................... złotych), 
w tym podatek VAT w  wysokości ......% w kwocie .............. zł (słow-

nie: ................................................złotych), według cen jednostkowych podanych w tabeli: 
 

UWAGA Kalkulacje ceny w zadaniu należy przeprowadzić w oparciu o średnią arytmetyczną cen 

paliw z dnia 

03.01.2020 r. dwóch największych producentów paliw PKN Orlen SA i Grupy LOTOS SA, 

ogłaszanych na ich oficjalnych stronach internetowych http://www.orlen.pl oraz http://www.lotos.pl 

 

 
 

Lp. 

 
 

Wyszczególnienie 
 
 

 
Cena 

oferenta 
netto za  
1 litr ** 

 
Średnia cena 
producentów 
netto za 1 litr 

 
Wskaźnik 

zmiany 
cen 3:4 * 

(Wzc) 

 
Ilość w 
litrach 

 
Wartość 
netto w 

złotych ** 
3x6 

 
Wartość 
VAT w 

złotych ** 

 
Wartość 
brutto w 

złotych ** 
7+8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Olej napędowy  4,174  100 000    

 O G Ó Ł E M XXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX 
 
 

  

Legenda do tabeli powyżej:     *     podać z dokładnością do trzech miejsc po przecinku 
                                              **   podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

Oświadczam, że czas dostawy oleju napędowego będzie wynosił (niepotrzebne skreślić): 
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do 2 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia /powyżej 2 do 4 dni roboczych od dnia 

otrzymania zamówienia. 

1. Oświadczam, że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty (w tym czynsz dzierżawy 

zbiornika), jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

2. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 

wnoszę zastrzeżeń oraz uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty.   

3. Oświadczam, że posiadam uprawnienia do realizacji przedmiotowego zamówienia, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

4. Uważam się za związanego ofertą przez okres wskazany w SIWZ. 

5. Zapoznałem się z projektem umowy, będącym załącznikiem 5 do SIWZ i w pełni go akceptuję. 

6. W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuje się do podpisania umowy w miejscu i termi-

nie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.), oświadczam, że (niepotrzebne skreślić): 

1) żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumie-

niu przepisów  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

2) wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozu-

mieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą 

być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania: 

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

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

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

…………………………………………………………………… 

8. Oświadczam, że zamierzamy zrealizować zamówienie: 

a) osobiście*; 

b) przy udziale podwykonawców 

…………………………………………………………………………………….….. 

      (nazwa firmy podwykonawcy – w razie potrzeby powielić odpowiednią ilość razy) 

 

 w następującym zakresie  

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

 (nazwa powierzonej części – w razie potrzeby powielić odpowiednią ilość razy) 

 

c) przy udziale firmy 

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

 (nazwa firmy – w razie potrzeby powielić odpowiednią ilość razy) 

 

na której zasoby której powołujemy się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w 

celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,  w następującym zakresie:                 

        

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

(nazwa powierzonej części – w razie potrzeby powielić odpowiednią ilość razy) 

9. Oświadczam, że jesteśmy przedsiębiorstwem: (niepotrzebne skreślić) 

a) Mikro 

b) Małym 

c) Średnim 

d) Dużym 
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10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 

14 RODO
1)

 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postę-

powaniu.* 

11. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam (wymienić wszystkie załączniki): 

12. ……………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………… 

Oferta sporządzona jest na ………….. ponumerowanych stronach. 

 

 

……........................, dn. ............         

      ………………………………………………… 
      pieczęć i podpis Wykonawcy / 

                    uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 
1)

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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 Załącznik nr 2 do SIWZ 

Załącznik  nr 2 do SIWZ „Dostawa oleju napędowego”    
 

-wzór- 

 

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Nazwa i adres 

Wykonawcy ………………………………………………………………………………….……. 

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

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

Numer NIP/PESEL ………………………………………….……… 

Numer KRS/CEiDG ………………………………………………… 

reprezentowany przez: 
……………………………………………………………………………………………………………………………

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

 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 
 
 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa oleju 

napędowego prowadzonego przez Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o. w Olsztynku, oświadczam, 

co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w      Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w ogłoszeniu o zamówieniu. 

 

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

 

        

 ………………………………………… 

(podpis Wykonawcy) 

 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 
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Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w ogłoszeniu o 

zamówieniu, polegam na zasobach następującego 

podmiotu: …………………………………………………………………….……. 

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

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

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). W razie potrzeby powielić odpowiednią ilość razy. 

 

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

 

………………………………… 

(podpis Wykonawcy) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

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

 

        ………………………………………… 

(podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

Załącznik  nr 3 do SIWZ „Dostawa oleju napędowego”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 
-wzór- 

 

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Nazwa i adres 

Wykonawcy ………………………………………………………………………………….……. 

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

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

Numer NIP/PESEL ………………………………………….……… 

Numer KRS/CEiDG ………………………………………………… 

reprezentowany przez: 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa oleju 

napędowego, prowadzonego przez Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o. w Olsztynku, oświadczam, 

co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 

ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp. 

 

 

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

 

        

 ………………………………………… 
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(podpis Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………. ustawy Pzp(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w 

art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki 

naprawcze: …………………..………………………….. 

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

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

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

 

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

 

        

 ………………………………………… 

(podpis Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

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

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

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

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

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

 

        

 ………………………………………… 

(podpis Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, 

NAKTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

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

podwykonawcą/ami:……………………………………………………………………..….……(podać 

pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy 
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wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

 

        

 ………………………………………… 

(podpis Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

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

 

        

 ………………………………………… 

(podpis Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

ALBO INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. 

w Olsztynku, ul. Górna 1, 11-015 
Olsztynek 

 

 

DANE WYKONAWCY: 

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca 

ofertę:………………..…………………….........................................……………. 

Wykonawca/Wykonawcy:……………..……………..………………………………………….…

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

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

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

Adres:……………………………………………………………………………………………………

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

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

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na: Dostawa oleju napędowego 

PRZEDKŁADAMY: 

1. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (*) 
 

Lp Nazwa podmiotu Adres Telefon, fax, e-mail 

    

    

    

 

 

 

        ……………………………… 

        Podpisy przedstawicieli 
Wykonawcy   upoważnionych  

do jego reprezentowania 
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LUB 

2. Informację Wykonawcy o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (*) 

 

Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, 

że nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy a dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r., poz. 369). 

 

 

………………..……………………………………. 

Podpisy przedstawicieli Wykonawcy 

upoważnionych do jego reprezentowania 

 

 

* Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Tabelę w pkt 1 (w przypadku, gdy należy do 

grupy kapitałowej) oraz podpisać dokument w pkt 1 (pod Tabelą) lub złożyć 

oświadczenie, zgodnie z pkt 2 (w przypadku, gdy nie należy do grupy kapitałowej) 

oraz podpisać dokument w pkt 2 (pod oświadczeniem). Zamawiający uprzejmie 

informuje Wykonawców, iż nie należy podpisywać dokumentu jednocześnie w pkt 1 i 

pkt 2. 
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         Załącznik nr 5 do SIWZ „Dostawa oleju 
napędowego 

                                  
-wzór- 

UMOWA NR ………………….. 
 

        Zawarta w dniu ……………….. rok w Olsztynku pomiędzy: 

Gospodarką Komunalną Sp.  z  o.o.  w Olsztynku, ul. Górna 1, numer NIP 739-385-77-63, 
wysokość kapitału zakładowego 18 970 000,00 złotych, kapitał w całości wpłacony, działającym na 
podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000451643;   posiadającym 
rachunek w Bank Spółdzielczy. nr  72882300072001010124910001 reprezentowanym przez: 
Grzegorza Szulc – Prezesa Zarządu 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a 
……………………………………………………………………………………… ………………………………
…......................................................................................................................................................... 
zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym 
przez: ………………………………………………………………………………………………………………
…………….........................................................................................................................................    
 W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zgodnie z 
postępowaniem przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa 
następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa: 

a) oleju napędowego letniego lub zimowego w ilości do 100 000 litrów, w ciągu trwania 

umowy 

b) dzierżawa zbiornika na paliwo wraz z zamontowanym dystrybutorem o pojemności 5 000 litrów 
na czas trwania umowy. 

 

2. Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) sukcesywnej dostawy, zależnie od zapotrzebowania, Zamawiającemu oleju napędowego, a Za-

mawiający zobowiązuje się ten towar odbierać i uiszczać za niego cenę zgodnie z niniejszą 

umową; 
b) dostarczenia i wydzierżawienia Zamawiającemu zbiornika na paliwo wraz z zamontowanym dys-

trybutorem o pojemności 5 000 litrów na czas trwania umowy. Zbiornik spełniać będzie wszelkie 

wymagania przewidziane w odrębnych przepisach i zostanie dostarczony na koszt Wykonawcy 

do siedziby Zamawiającego (Dział Oczyszczania Miasta) 

3. Wymieniony w ust.1 towar będzie dostarczany cysternami na koszt Wykonawcy do siedziby Za-

mawiającego w Olsztynku ul. Mrongowiusza 20, w terminie ………… dni roboczych od złożenia 

telefonicznego lub mailowego  zamówienia. Wykonawca gwarantuje jakość sprzedawanego oleju 

napędowego zgodnie z europejską normą PN-EN 590:2013. 

4. Temperatura zapłonu dostarczanego oleju napędowego jest wyższa niż 61
o
C. 

5. Parametry dostarczanego oleju napędowego dostosowane będą do okresu dostawy tj. pory roku  

i temperatury otoczenia (tzw. olej napędowy letni i zimowy). 

6. Olej napędowy zapewniający jego bezpieczne użytkowanie w temperaturach powyżej minus 

32°C dostarczany będzie na specjalne zamówienie Zamawiającego. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania limitu określonego w ust. 1 z prawem 

do obniżenia wartości umowy, bez prawa Wykonawcy do zgłoszenia roszczeń z tego tytułu.  
 

§ 2 

1. W dniu zawarcia umowy cena: 

a) oleju napędowego  wraz z podatkiem VAT wynosi ……. zł/litr.   

b) oleju napędowego zapewniającego jego bezpieczne użytkowanie w temperaturach powyżej 

minus 32°C wraz z podatkiem VAT wynosi ……….. zł/litr. 
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2. Wartość zamówienia zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi ………………………….. złotych 

brutto. 

3. Ceny ulegną zmianie w przypadku zmiany ceny hurtowej w PKN ORLEN S.A. lub Grupy LO-

TOS w stosunku do wszystkich nabywców o wskaźnik zmiany ceny zawarty w ofercie, który wy-

nosi: 
a) dla oleju napędowego - ……..……. 

b) dla oleju napędowego zapewniającego jego bezpieczne użytkowanie w temperaturach powy-

żej minus 32°C  -  ………. 
 i nie ulega zmianie do końca trwania umowy. Ceny zostaną wyliczone zgodnie ze specyfikacją 
istotnych   warunków zamówienia. 

4. Powyższe zmiany cen następują bez konieczności zmiany umowy w tym zakresie. 

5. Strony ustalają, że wskazane powyżej ceny uwzględniają w sobie koszty (w szczególności 

czynsz) dzierżawy zbiornika na paliwo – i nie będą one oddzielnie ustalane i rozliczane. 
 

§ 3 

1. Rozliczenie za dostarczone paliwo (z uwzględnionymi kosztami dzierżawy zbiornika) następo-

wać będzie fakturą VAT wystawioną przez Wykonawcę  na podstawie dokumentu potwierdzające-

go przyjęcie oleju napędowego. 
2. Wartość netto wskazaną na fakturze należy wyliczyć według wzoru: 

Cena jednostkowa netto x ilość paliwa = wartość netto. 

3. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur. 

4. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należności przelewem na rachunek Wykonawcy w ter-

minie 30 dni roboczych od dnia wystawienia faktury. 
 

§ 4 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony. Obowiązuje od dnia  zawarcia umowy do dnia 31 

grudnia 2021 roku. 

2. Umowa wygasa przed terminem wskazanym w ust. 1 w przypadku: 

a) Wcześniejszego zrealizowania dostaw oleju napędowego w ilości wynikającej z § 1 ust. 1 

umowy, 

b) Wcześniejszego zrealizowania zamówienia na kwotę określoną w § 2 ust. 2 umowy. 
 

§ 5 

Strony ustalają następujące kary umowne: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5% 

wartości zamówienia określonego w § 2 ust. 2, 
b) w przypadku niezgodności paliwa z normami w wysokości 20% wartości dostarczonego paliwa 

niezgodnego z normami oraz pokryje koszty badań paliwa, 

c) w przypadku niedostarczenia paliwa w czasie określonym w § 1 ust. 3 umowy w wysokości 

500zł za każdy dzień zwłoki. 

2.Zamawiający może dokonać potrąceń kar umownych z należnego wynagrodzenia Wykonawcy bez 

jego zgody. 

2. W przypadku przekroczenia terminu płatności Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w 

ustawowej  wysokości. 

3. W przypadku, gdy szkoda przewyższy wysokość ustalonych w ust. 1 kar umownych Zamawia-

jącemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego te ka-

ry umowne, w szczególności Wykonawca ponosi odpowiedzialność w pełnym zakresie za wszel-

kie uszkodzenia pojazdów wynikłe z dostarczenia paliwa niezgodnego z normami. 
 

§ 6 
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1. Wykonawca, zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, zamówienie wykona: 
a) osobiście*, 

b) przy udziale podwykonawców ………………………………………………………. (nazwa) 

w następującym 

sie ……………………………………………….……………………...……………………………..*, 

c) przy udziale …………………………(nazwa podwykonawcy), na którego zasoby Wy-

konawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, w następującym 

sie …………………………………………………………………………..…………………*. 

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamó-

wień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonaw-

ca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wy-

konawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępo-

wania o udzielenie zamówienia. 

3. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizację części usług podwykonawcy, Wyko-

nawca lub podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w terminie 7 dni od dnia 

jej zawarcia. 

4. Jakakolwiek przerwa w realizacji usług wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana 

jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia 

kar umownych. 

5. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne. 
 

§ 7 

Umowa może ulec rozwiązaniu: 

1. Z zachowaniem okresu wypowiedzenia: 

a) w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zama-

wiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych oko-

licznościach. 

b) w przypadku nienależytego wywiązywania się z umowy przez Wykonawcę, z zachowaniem 1-

miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 
2. Bez zachowania okresu wypowiedzenia: 

a) w przypadku rażącego niewywiązywania się przez Wykonawcę z powierzonych mu obowiąz-

ków, pod warunkiem wcześniejszego, bezskutecznego, pisemnego wezwania Wykonawcy  

do zaprzestania naruszeń i wyznaczenia mu w tym celu dodatkowego, co najmniej 7 dniowego 

terminu, 

b) w przypadku utraty lub nieuzyskania ponownie przez Wykonawcę koncesji na obrót paliwami 

3. Rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

oraz zawierać uzasadnienie. 

 

§ 8 

1. Do kontaktów i przekazywania uwag wynikających z realizacji niniejszej umowy strony 

wyznaczają swoich przedstawicieli: 

ze strony Zamawiającego: 
 1) ………………….……… –……………………..…. Tel. ……………………….. mail: …..................... 

         2) …………………………. – ………………………… Tel. ….………… mail:................………… 
ze strony Wykonawcy:       
 1) …………………………. -  ...…….……………….. Tel. …………..………….. 
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              2) …………………………  - ………….……………… Tel …………….………… 
mail: …................................... 
 

§ 9 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz Oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy. 

 

 

§ 10 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwym rzeczowo Sądom  
wg siedziby Zamawiającego. 

  
      
§ 11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 
ustawy o zamówieniach publicznych. 

    
 
§ 12 

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy muszą być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności. 

   
 
 
§ 13 

Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze 
dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy. 
 
 
 
 
……………………………..                                                                                    ……………………………. 
           Zamawiający                                                                                                         Wykonawca 
 
 
 
*niepotrzebne skreślić 

 


