CUW. 272.1.2018

Kleczew, dnia 09.01.2018r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego
na
„Dostawę oleju opałowego do szkół z terenu gminy Kleczew”

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych

/-/ Maria Dobska
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DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Podstawa prawna:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579
z późn.zm.) zwanej dalej Ustawą. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty
określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy.
2. Zamawiający:
Gmina Kleczew / Centrum Usług Wspólnych w Kleczewie
pl. Kościuszki 7/1, 62-540 Kleczew
Regon: 310232489 , NIP 665-18-04-518
Tel. (063) 2700-980, Fax. (063) 2700-981
www.edukacja.kleczew.pl, e-mail: cuw@edukacja.kleczew.pl
Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek w godz. 7:00 – 15:00
3. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami tj. przekazywanie wszelkich wniosków,
oświadczeń, zawiadomień, zapytań, informacji, i innych dokumentów będzie odbywało się na
piśmie: pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
1) imię i nazwisko: Maria Dobska
stanowisko służbowe: Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Kleczewie
tel.: (063) 2700982, fax. (063) 2700-981, e-mail: cuw@edukacja.kleczew.pl
5. Oferty wariantowe i częściowe
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych lub częściowych.
6. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt.6 ustawy pzp.

DZIAŁ II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA, TERMIN WYKONANIA
1. Nazwa zamówienia:
„Dostawa oleju opałowego do szkół z terenu gminy Kleczew”
2. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości
szacunkowej 120 000 litrów do szkół z terenu gminy Kleczew tj;
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a)Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Arkadego Fiedlera w Budzisławiu Kościelnym,
b) Szkoła Podstawowa im. Józefa Jóźwiaka w Koziegłowach,
c) Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Sławoszewku,
d) Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Złotkowie.
Zapotrzebowanie ilościowe na olej opałowy, stanowi przewidywane, szacunkowe (+/- 25%)
zapotrzebowanie w okresie wykonania zamówienia i nie jest wiążące dla Zamawiającego.
Olej opałowy (zgodnie z Polską Normą PN-C-96024) powinien charakteryzować się
następującymi parametrami:
Gęstość w temperaturze 15 oC, nie wyższa niż 860 kg/m3
Temperatura zapłonu, nie niższa niż 56,0 oC
Lepkość kinematyczna w temperaturze 20 oC nie większa niż 6,000 mm2/s
Skład frakcyjny:
do 250 oC destyluje nie więcej niż 65% /V/V
do 350 oC destyluje nie mniej niż 85% /V/V
Zawartość siarki nie więcej niż 0,10 % /m/m
Pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej, nie większa niż 0,30% m/m
Pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,010% /m/m
Zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg
Całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż 24 mg/kg
Temperatura płynięcia, maksimum -20 oC
Barwa czerwona
2) Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, w miarę potrzeb, każdorazowo na zamówienie
Zamawiającego, określający ilość i miejsce dostaw oleju opałowego. Wykonawca
zobowiązany jest do dostarczenia oleju opałowego w terminie zawartym w formularzu
ofertowym Wykonawcy w pkt 2 stanowiącym załączniku nr 1 do SIWZ.
każdorazowego zgłoszenia wniosku przez Zamawiającego. Termin dostawy nie może być
dłuższy niż 72 godziny (z wykluczeniem dni wolnych od pracy). Jednorazowo zamawiana
(dostawa cząstkowa) ilość oleju opałowego wynosić będzie nie mniej niż 2000 litrów;
3) Rozliczenie każdorazowego tankowania odbywać się będzie w oparciu o ilości
rzeczywiście zatankowanego oleju (według wskazań przepływomierza);
4) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport oleju opałowego środkami transportu do
tego przystosowanymi, tj. autocysterną wyposażoną w pompę ssąco-tłoczącą, wąż gumowy,
legalizowany przepływomierz wskazujący dokładną ilość wydanego paliwa w temperaturze
referencyjnej 15 oC.;
5) Dostarczona ilość oleju opałowego winna być fakturowana zgodnie z objętościowym
systemem sprzedaży paliw opartym na m3 w temperaturze referencyjnej 15 oC.
Wspólny Słownik Zamówień – CPV 09135100-5 Olej opałowy.
3. Wymagany termin wykonania zamówienia:
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia
31.12.2018r.
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4. Termin związania ofertą:
30 dni od upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert.
DZIAŁ III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1)nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy;
2)spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
-kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada koncesję na obrót
paliwami ciekłymi;
-zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek ten Wykonawca potwierdza w drodze
oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na
realizację zamówienia.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej, lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych. Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawca, który polega na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
DZIAŁ IV. PODSTAWY WYKLUCZENIA,
USTAWY PZP

O

KTÓRYCH

MOWA W

ART.
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Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy, 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
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1578 z póżn. 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 z późn.zm.).
DZIAŁ V. PODSTAWY ODRZUCENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 89 UST. 1
USTAWY PZP
1.Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą Pzp;
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;
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3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia;
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt pkt 3. ustawy Pzp;
8) została złożona po upływie terminu składania ofert;
9) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie
terminu związania ofertą;
10) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes
bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w
inny sposób;
11) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
DZIAŁ VI. WYMAGANIA DOTYCZACE OŚWIADCZEŃ i DOKUMENTÓW:
1.Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia:
1) Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
w zakresie wskazanym w załączniku nr 3-6 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą
stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu;
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie,
o którym mowa powyżej, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu;
3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na
ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oświadczeniu, o którym mowa w powyższym Dziale VI. ust. 1 pkt 1;
4) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w powyższym
Dziale VI. ust. 1 pkt 1;
5) Zamawiający najpierw dokona oceny złożonych ofert wg kryteriów: I kryterium ceny i II
kryterium czasu wlewu od momentu zamówienia, a następnie zbada czy Wykonawca, którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału
w niniejszym postępowaniu, zgodnie z postanowieniem art. 24 aa. ust. 1 ustawy;
6) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych
następujących dokumentów:
a) koncesji na obrót paliwami, wystawionej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r., poz. 220 ze zm.),
b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
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celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1
ustawy.
c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w
postepowaniu, 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;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten
składa każdy z Wykonawców.
d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postepowaniu,
lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z
właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten
składa każdy z Wykonawców.
7)W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1126).
Wszystkie przedkładane dokumenty muszą być aktualne (powinny odzwierciedlać rzeczywisty,
nadal utrzymujący się stan faktyczny i prawny) oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem.
2. Opis sposobu dokonywania oceny.
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń, o którym mowa
w dziale VI ust. 1 pkt 1-4 SIWZ.
DZIAŁ VII. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenia zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania;
2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia;
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3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę
pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty
dokumentów;
4) pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie;
5) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum)
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy
żądać przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.
VIII. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ
1. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia
treści SIWZ.
2. Wykonawca może zwracać się z wnioskiem do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert na piśmie, na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi
wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na stronie internetowej
www.bip.edukacja.kleczew.pl. Warunkiem udzielenia wyjaśnień przez Zamawiającego jest to,
żeby Wykonawca złożył wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Po przekroczeniu tego terminu Zamawiający
może udzielić odpowiedzi lub pozostawić taki wniosek bez rozpatrywania.
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmienić treść SIWZ przed upływem
terminu składania ofert. Informacja o zmianie zostanie zamieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego www.bip.edukacja.kleczew.pl.
4. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia niezbędny będzie
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania
ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści taką
informację na stronie internetowej www.bip.edukacja.kleczew.pl.
5. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający
zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

DZIAŁ IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
DZIAŁ X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Wymogi formalne:
1) Oferta to wszystkie dokumenty, które Zamawiający wymaga w niniejszym
postępowaniu, określone w załącznikach 1-7. Inne (dodatkowe) dokumenty, które nie są
wymagane w niniejszym postępowaniu a zostaną złożone w kopercie (opakowaniu) nie są
traktowane jako oferta. Jednocześnie Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty
wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie,
aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:
a) koncesji na obrót paliwami, wystawionej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r., poz. 220 ze zm.),
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b) odpisu 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 ustawy;
c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w
postepowaniu, 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; W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców;
d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu; W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców.
2) Dokumenty można złożyć w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę tj. z dopiskiem: „za zgodność z oryginałem” lub innym
równoznacznym i podpisem Wykonawcy;
3) Wszystkie wymagane dokumenty wymagają podpisu osób uprawnionych do podejmowania
zobowiązań w imieniu Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy, określoną w
stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym (np. w odpisie
z rejestru) lub z udzielonym pełnomocnictwem. Powyższy dokument lub pełnomocnictwo
musi być dołączone do oferty pod rygorem odrzucenia oferty;
4) Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej na maszynie
do pisania, komputerze, ręcznie długopisem (pismem czytelnym).
5) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez wykonawcę;
6) Wszelkie poprawki lub zmiany w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz parafowane
własnoręcznie przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę;
7) Zaleca się ponumerowanie stron oferty wraz z załącznikami oraz połączenie w sposób
trwały;
8) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza
złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa firmy, siedziba lub czytelny podpis w
przypadku pieczęci imiennej. Ponadto w przypadku pieczęci imiennej Zamawiający
dopuszcza użycie pieczęci firmowej pod warunkiem, że jej treść obejmuje nazwisko(-a)
osoby (-ób) podpisującej (-ych) ofertę.
2. Tajemnica przedsiębiorstwa:
1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze. zm.), muszą być
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oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ -TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca
się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno);
2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich
odtajnienie.
3. Koszt przygotowania oferty:
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Opakowanie oferty:
1) Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie) uniemożliwiającym
otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.
Proponuje się opisać opakowanie oferty wskazując na przedmiot zamówienia i termin
otwarcia ofert
np. Oferta na przetarg nieograniczony „Dostawa oleju opałowego do szkół z terenu
gminy Kleczew”
Nie otwierać przed dniem 19.01.2018r. godz. 11.50;
2) Proponuje się wskazać na kopercie (opakowaniu) nazwę i adres Wykonawcy, aby można
było odesłać ofertę bez otwierania w przypadku stwierdzenia złożenia oferty po terminie
składania ofert;
3) Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze
odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe
otwarcie oferty.
DZIAŁ XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ:
1. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) i obliczona w sposób określony w
formularzu oferty. Należy podać cenę netto oraz podatek VAT i cenę brutto obejmującą cały
przedmiot zamówienia i wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty
transportu z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić w kolumnie 1 (tabela) Formularza cenowego
(załącznik nr 2 SIWZ) cenę netto 1 litra oleju opałowego producenta obowiązująca w dniu
11.01.2018r. Przez „cenę producenta” (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
Zamawiający rozumie cenę podawaną do publicznej wiadomości np. na stronie internetowej
producenta. W przypadku gdy na stronach internetowych producenta nie ma ceny na
wskazany dzień należy przyjąć ostatnią aktualną cenę oleju przed dniem 11.01.2018r.
3. Rozliczenie każdorazowego tankowania odbywać się będzie w oparciu o ilości rzeczywiście
zatankowanego oleju (według wskazania przepływomierza).
4. W trakcie wykonania zamówienia dopuszcza się zmianę ceny netto oleju opałowego w
przypadku zmiany (wzrostu lub obniżki) ceny oleju opałowego przez producenta lub zmiany
stawki podatku VAT.
5. W przypadku zmiany ceny netto oleju opałowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
Zamawiającemu dokument stwierdzający podwyżkę lub obniżkę cen producenta. Zmiana
ceny jednego litra oleju opałowego nie obejmuje wyrażonej w złotych i określonej w
formularzu cenowym marży lub upustu Wykonawcy, która(y) jest stała(y) przez cały okres
wykonania zamówienia.
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DZIAŁ XII. INFORMACJE O TRYBIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
1. Miejsce i termin składania ofert:
Oferta powinna być złożona w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) do dnia
19.01.2018r. do godz. 11.50. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną
zwrócone Wykonawcy bez otwierania.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego – w Centrum Usług Wspólnych , dnia
19.01.2018r. o godz. 12.00.
3. Jawność otwarcia ofert:
1) Otwarcie ofert jest jawne;
2) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia;
3) W trakcie otwarcia ofert zostaną podane następujące informacje: nazwa (firma) oraz adres
(siedziba) Wykonawcy, cena, czas wlewu od momentu zamówienia, informacja dotycząca
terminu wykonania zamówienia i warunków płatności;
4) Z otwarcia ofert zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie ofert;
5) Informacje o których mowa w punkcie 2 i 3 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcy, który
nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego pisemny wniosek przesłany w formie
elektronicznej e mail: cuw@edukacja.kleczew.pl, fax. 63 2700-981, lub drogą pocztową na
adres Centrum Usług Wspólnych w Kleczewie pl. Kościuszki 7/1, 62-540 Kleczew.
DZIAŁ XIII. TRYB I ZASADY WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Tryb badania i oceny ofert:
1) Po zakończeniu części jawnej Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego dokona
badania i oceny Wykonawców i ich ofert pod względem spełnienia warunków określonych w
ustawie Prawo zamówień publicznych i niniejszej specyfikacji;
2) Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie
spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty. Z treści
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.
2. Kryteria i zasady oceny ofert:
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria:
Lp.
I
II

Nazwa kryterium
Symbol
Cena
PC
Czas dokonania wlewu od PW
momentu zamówienia

Waga
98 %
2%

Liczba
98 pkt
2 pkt

Razem:
100 % 100pkt
Kryterium I - oferta o najniższej cenie otrzyma maksymalną ilość punktów: tj 98 punktów.
I. Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:
Do porównania i oceny ofert w powyższych kryteriach zostanie zastosowany następujący
wzór:
gdzie: PC oznacza punktację ceny:
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najniższa cena brutto z ofert
PC = ------------------------------------ x 98 pkt waga I kryterium.
cena brutto oferty badanej
Kryterium II –czas dokonania wlewu od momentu zamówienia w godzinach w następujący
sposób:
gdzie: PW oznacza punktację czasu wlewu w godzinach:
II. Czas dokonania wlewu od momentu zamówienia
Dokonany w godzinach:
do 24 godzin – 2 pkt (max.)
powyżej 24 godzin do 48 godzin – 1 pkt
powyżej 48 godzin do max. 72 godzin – 0 pkt
Oferentowi zostanie przyznana ilość punktów zgodnie z poniższą tabelą:
II
Kryterium

Czas dokonania wlewu od momentu
zamówienia

Ilość punktów

do 24 godzin

2 pkt (max.)

powyżej 24 godzin do 48 godzin

1 pkt

powyżej 48 godzin do max. 72
godzin

0 pkt

możliwa do uzyskania

Wartość oferty = suma punktów wynikająca
ze stopnia spełnienia kryteriów I i II

Łączna maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w powyższych kryteriach: 100
punktów.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o kryteria wyboru, podpisując umowę, której wzór stanowi załącznik nr 7 do
niniejszej specyfikacji.
DZIAŁ XIV. FORMALNOŚCI PROWADZĄCE DO ZAWARCIA UMOWY.
1.Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, który złożył
najkorzystniejszą ofertę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania informacji
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o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10
dni, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w inny sposób.
2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie
będzie z dokumentów załączonych do oferty.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie się uchylał od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zgodnie z art. 94 ust.3 ustawy wybierze ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że
będą zachodziły przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1, skutkujące unieważnieniem
postępowania.
4. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do
niniejszej specyfikacji.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w części dotyczącej ceny 1 litra oleju
opałowego w przypadku:
1) zmiany ceny oleju opałowego przez jego producenta. Podstawą do zmiany ceny będzie
przedstawiony Zamawiającemu przez Wykonawcę dokument, potwierdzający zmianę ceny
producenta oleju opałowego;
2) zmiany stawki podatku VAT w okresie obowiązywania umowy.
DZIAŁ XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Formalności prowadzące do zawarcia umowy:
1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców,
którzy złożyli oferty o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy,
którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru a także nazwy (firmy), siedziby i
adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania
złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny
ofert i łączną punktację,
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne,
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2) Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt 1a, również na swojej stronie
internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
2.Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
DZIAŁ XVI. PODWYKONAWCY
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W takim
przypadku Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm podwykonawców.
Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ.
DZIAŁ XVII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli miał lub ma interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp
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jak dla postepowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie art.11 ust.8 tej ustawy.

DZIAŁ XVII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW.
1.Wykaz załączników:
Załącznikami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są:
1) Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
2) Załącznik nr 2 – formularz cenowy
3) Załącznik nr 3- zobowiązanie do udostepnienia zasobów przez inne podmioty
4) Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy
5) Załącznik nr 5 -oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania art. 24 ustawy
pzp
6) Załącznik nr 6- oświadczenie o powierzeniu części zamówienia podwykonawcom
7) Załącznik nr 7- wzór umowy.
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Załącznik nr 1
…………………………………..
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Zamawiający:
Centrum Usług Wspólnych
pl. Kościuszki 7/1, 62-540 Kleczew

Przetarg nieograniczony, nr rej. CUW.272.1.2018 na:
„Dostawę oleju opałowego do szkół z terenu gminy Kleczew”
FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy ( nazwa firmy, adres ):
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
tel./fax .......................................................................................
NIP nr ......................................................
REGON....................................................
Nr podstawowego konta ...........................................................
W banku ....................................................................................
Email.........................................................
1. W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym CUW.272.1.2018 na :

„Dostawę oleju opałowego do szkół z terenu gminy Kleczew”
oferujemy dostawę oleju:
…………………………………………………………………………………………………
(nazwa oleju i producenta)

zgodnie z formularzem cenowym (załącznik nr 2 SIWZ) za cenę:
NETTO : ................................... . zł ( słownie ................................................................ .........)
Plus podatek VAT - ........... %, tj. ................................................................... zł
BRUTTO: .............................................zł,
( słownie ...........................................................................................................................zł ),
2.

Oferujemy czas dokonania wlewu od momentu zamówienia: ……………………………………. godzin/y
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Załącznik nr 2
…………………………………..
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Zamawiający:
Centrum Usług Wspólnych
pl. Kościuszki 7/1, 62-540 Kleczew
Formularz cenowy

Cena netto 1
litra oleju
opałowego
producenta na
dzień 11.01.
2018r. (zł.)*
(z dokładnością
do dwóch
miejsc po
przecinku)

1

Marża / upust
Wykonawcy netto
(zł./litr)**
(z dokładnością do
dwóch miejsc po
przecinku)

2

Cena netto 1
litra oleju
opałowego
wraz z marżą/
upustem
Wykonawcy
netto (zł.)

Ilość
szacunkowa
oleju
(w litrach)

Wartość
dostawy netto
(zł.)

Podatek VAT
(%VAT)
………%

Wartość
dostawy
brutto (zł.)

(z dokładnością
do dwóch
miejsc po
przecinku)

3

4

5 = (kol. 3 x
kol. 4)

6

7=(kol. 5 +
kol. 6)

marża (+) …….
upust (-) ……..

120 000***

……….…… zł

Uwaga:
* W kolumnie 1 należy uwzględnić cenę netto producenta oleju opałowego lekkiego obowiązująca w dniu
11.01.2018 r.
potwierdzoną wydrukiem z oficjalnej strony internetowej (wydruk należy dołączyć do oferty).
W przypadku gdy na stronach internetowych producenta nie ma ceny na wskazany dzień należy przyjąć ostatnią
aktualną cenę oleju przed dniem 11.01.2018r.
** W kolumnie 2 należy uwzględnić marżę lub upust Wykonawcy, która(y) jest stała(y)
przez cały okres obowiązywania umowy na dostawę oleju opałowego.
*** Podane zapotrzebowanie oleju opałowego stanowi jedynie przewidywane, szacunkowe (+/- 25%)
zapotrzebowanie w okresie realizacji zamówienia i nie jest wiążące dla Zamawiającego.
2. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie i warunkach określonych przez Zamawiającego, tj.: od dnia
zawarcia umowy do dnia 31.12.2018 r.
3. Oświadczamy, że wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na
warunkach niej zawartych w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego, tj. 30-dniowy termin płatności od dnia
otrzymania faktury przez Zamawiającego.
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5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej
żadnych zastrzeżeń oraz otrzymaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie 30 dni od ostatecznej daty składania
ofert.
7. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty (oświadczenia):
- ……………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………
9. Oferta została złożona na ............ kartkach, podpisanych i kolejno ponumerowanych
od nr ............. do nr ..................
10. Upoważniamy Zamawiającego i jego upoważnionych przedstawicieli do uzyskania informacji od osób prawnych,
do sprawdzenia prawdziwości oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji.

Miejsce i data ……………………………

………...........................................
podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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Załącznik Nr 3

ZOBOWIĄZANIE DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW PRZEZ INNE PODMIOTY*
Nazwa Wykonawcy: …................................................................................................................
Adres Wykonawcy: …..................................................................................................................
Ja niżej podpisany(a): ………………………...............................................................................
działając w imieniu: .....................................................................................................................
oświadczam, że zgodnie z art. 22a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oddaję
do dyspozycji w/w Wykonawcy następujące niezbędne zasoby1
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
(zakres udostępnianych zasobów)

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.
…………………………………………..……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
(nazwa zamówienia publicznego)

w celu jego należytego wykonania.
Sposób wykorzystania w/w zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia to 2:
………….……………………………………………………………………………………………………
…………….......................................................................................................................
Charakter stosunku, jaki będzie łączył nas z wykonawcą3:
………………………………………………..……………………………………………………………
…………………………………………

.………………….…………………..………………………

(miejsce i data złożenia oświadczenia)
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w
imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

1.
2.

3.

Zakres udostępnianych zasobów niezbędnych do potwierdzenia spełniania warunku: poleganie na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
np. podwykonawstwo, konsultacje, doradztwo. W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane
z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w
wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu
zamówienia.
np. umowa cywilno-prawna, umowa o współpracy.
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Załącznik Nr 4

OŚWIADCZENIE1
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU NA PODSTAWIE ART. 22 UST. 1 PKT 2 USTAWY PRAWO
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH2

Nazwa Wykonawcy: .............................................................................................................
Adres Wykonawcy: ................................................................................................................

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na „Dostawę oleju opałowego do szkół z terenu gminy Kleczew”.
oświadczam/my, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.):
1.
2.
3.
4.

posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
posiadam/my niezbędne zdolności techniczne i zawodowe;
dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.

........................., dn. .........................

........................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń
wiedzy w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka /
pieczątki

Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
powyższy dokument podpisują wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie lub Pełnomocnik w ich
imieniu
1
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Załącznik Nr 5
OŚWIADCZENIE3
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Z POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 24 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH

Nazwa Wykonawcy: ..............................................................................................................
Adres Wykonawcy: ...............................................................................................................
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na, „Dostawę oleju opałowego do szkół z terenu gminy Kleczew”
oświadczam/my, że nie podlegam/my wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze
zm.).

........................., dn. .........................

........................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń
wiedzy w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka /
pieczątki/

_________________________________________________________________________________
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania 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 pkt 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na
podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………

........................., dn. .........................

........................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń
wiedzy w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka

Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy
dokument podpisuje każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub Pełnomocnik umocowany do
składania oświadczeń wiedzy w imieniu każdego z Wykonawców osobno.
3
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Załącznik Nr 6

OŚWIADCZENIE
O POWIERZANIU CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM

„Dostawę oleju opałowego do szkół z terenu gminy Kleczew”

Zgodnie z art. 36 b ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, że powierzę
lub nie powierzę* wykonania części zamówienia podwykonawcom w zakresie:
……………………………………………………………………………………………
* odpowiednio podkreślić

........................., dn. .........................

........................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń
wiedzy w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka /
pieczątki/
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Załącznik Nr 7

UMOWA ..................

W dniu ............... roku w Kleczewie pomiędzy:
Gminą Kleczew, reprezentowaną przez:
Panią Marię Dobską – Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Kleczewie – upoważnioną
Zarządzeniem Nr 0050/1/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 2 stycznia 2018r. w
sprawie powierzenia Centrum Usług wspólnych w Kleczewie przygotowania i przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę oleju opałowego do szkół z terenu
gminy Kleczew”.
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”
a
………………….
prowadzącym działalność Sprzedaży Produktów Naftowych
posługującym się regonem …………………. NIP ……………….
zwanym w dalszej treści „Wykonawcą”,
została zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Na podstawie przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnych dostaw oleju opałowego
lekkiego w ilości szacunkowej 120 000 litrów do szkół (placówek oświatowych) z terenu gminy Kleczew
tj.
1) Zespół Szkolno-Przedszkolny im .Arkadego Fiedlera w Budzisławiu Kościelnym, ul. Szkolna 17,
62-541 Budzisław Kościelny , NIP 665-270-80-01
2) Szkoła Podstawowa im. Józefa Jóźwiaka w Koziegłowach, Koziegłowy 1, 62-540 Kleczew,
NIP 665-24-39-305
3) Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Sławoszewku, ul. Parkowa 12, 62-540 Kleczew,
NIP 665-23-96-547
4) Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Złotkowie, Złotków 48, 62-540 Kleczew,
NIP 665-24-05-252
2. Zamawiający ma prawo zmniejszenia, bądź zwiększenia ilości oleju opałowego wskazanego w ust. 1,
nie więcej niż o 25% - stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
3. Minimalne (zgodnie z Polską Normą PN-C-96024:2001) warunki jakim musi odpowiadać dostarczany
olej opałowy:

Gęstość w temperaturze 15 oC, nie wyższa niż 860 kg/m3
 Temperatura zapłonu, nie niższa niż 56 oC
 Lepkość kinematyczna w temperaturze 20 oC nie większa niż 6,00 mm2/s
 Skład frakcyjny:
- do 250 oC destyluje nie więcej niż 65% /V/V
- do 350 oC destyluje nie mniej niż 85% /V/V
 Zawartość siarki nie więcej niż 0,1 % /m/m
 Pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej, nie większa niż 0,3% m/m
 Pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01% /m/m
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Zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg
Całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż 24 mg/kg
Temperatura płynięcia, maksimum -20 oC
Barwa czerwona

4. Do każdej dostawy oleju opałowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wystawione przez
producenta świadectwo jakości, potwierdzające ww. właściwości fizykochemiczne, jakie musi posiadać
dostarczony olej.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdym czasie sprawdzania jakości /parametrów/ oleju
opałowego w poszczególnych dostawach. W przypadku stwierdzenia, że olej opałowy nie spełnia
wymaganych parametrów koszty badań ponosi Wykonawca.
6. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony olej opałowy nie spełnia wymaganych parametrów,
zamawiający może odmówić odbioru danej dostawy oraz naliczyć Wykonawcy karę umowną
w wysokości 10% wartości wynagrodzenia za dostawę, w której stwierdzono brak wymaganych
parametrów oleju opałowego. Ponadto w przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonej
partii oleju opałowego – wlania do zbiorników, niezależnie od kary umownej, Wykonawca zostanie
obciążony kosztami czyszczenia instalacji, zbiorników i pieca oraz wymiany uszkodzonych
elementów.
7. Wykonawca ma obowiązek stosować w czasie realizacji umowy wszystkie obowiązujące przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa ruchu
itp. Ewentualne opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji dostaw norm, określonych w
odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy
obciążany będzie Wykonawca.
8. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych
w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji dostaw
objętych umową. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa
nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich powstałe w związku
z prowadzonymi dostawami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

§2
1. Umowa obowiązuje od dnia zawarcia do dnia 31.12.2018r. z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym w przypadku
nienależytego wykonywania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy.
§3
1. Dostawy oleju opałowego odbywać się będą sukcesywnie, w miarę potrzeb, każdorazowo na podstawie
zamówienia Zamawiającego, określającego ilość i miejsce dostaw oleju opałowego.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oleju opałowego w terminie wskazanym w formularzu
ofertowym Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ Zamawiającego, który nie będzie dłuższy
niż ….. godzin (z wyłączeniem dni wolnych od pracy)– zgodnie z terminem wskazanym w ofercie
Wykonawcy.
3. Jednorazowo zamawiana ilość oleju opałowego (dostawa cząstkowa) wynosić będzie nie mniej niż
2000 litrów.
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4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport oleju opałowego środkami transportu do tego
przystosowanymi, tj. autocysterną wyposażoną w pompę ssąco-tłoczącą, wąż gumowy, legalizowany
przepływomierz, wskazujący dokładną ilość wydanego paliwa w temperaturze referencyjnej 15 oC.
5. Wykonawca zobowiązany będzie fakturować dostarczane każdorazowo ilości oleju opałowego zgodnie
z objętościowym systemem sprzedaży paliw opartym na m3 w temperaturze referencyjnej 15 oC –
odrębnie dla każdej placówki wskazanej w § 1 ust. 1.
6. Olej opałowy dostarczany będzie w dni robocze w godz. 800 – 1500 do szkół z terenu gminy Kleczew
wskazanych w § 1 ust. 1 – zgodnie ze zgłoszeniami Zamawiającego.

7. Dostawy do poszczególnych placówek mogą być łączone. Faktury za dostarczony olej muszą być
wystawione oddzielnie dla każdej placówki, dlatego też środek transportu musi umożliwiać
dokonania dokładnego pomiaru dostarczonego oleju do poszczególnych placówek.
§4
1. Wartość szacunkowa dostawy na dzień podpisania umowy (wg ilości wskazanej w § 1 ust. 1 oraz ceny
ofertowej) wynosi …………….. brutto (słownie: ………………………….………….) - zgodnie z kol. 7
formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ złożonego przez Wykonawcę oraz
formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 SIWZ.
2. Wykonawca oświadcza, że oferowana(y) marża/upust, określona(y) w kol. 2 formularza cenowego
złożonego przez Wykonawcę stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ jest wartością stałą w okresie
obowiązywania umowy i wynosi netto …….. zł
(słownie : ………………………………. ) na 1 litrze oleju.
3. Każdorazowo za tankowanie Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kwotę stanowiącą
iloczyn rzeczywistej ilości zatankowanego oleju i ceny netto 1 litra obowiązującej u producenta w dniu
złożenia zamówienia przez Zamawiającego (publikowanego na stronie internetowej producenta:
www…………………….) - odpowiednio powiększonej o marżę / pomniejszonej o upust Wykonawcy
określoną/(y) w ust. 2. Otrzymana kwota powiększona zostanie o podatek od towarów i usług VAT.
4. W trakcie trwania niniejszej umowy dopuszcza się zmianę ceny 1 litra oleju opałowego w przypadku
zmiany (wzrostu lub obniżki) ceny oleju opałowego przez producenta. Podstawą do zmiany ceny będzie
przedstawiony Zamawiającemu przez Wykonawcę dokument, stwierdzający podwyżkę lub obniżkę cen
producenta oleju opałowego.
5. Cena 1 litra oleju może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
6. Cena dostawy zawiera w sobie wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy,
w szczególności opłaty, podatki, koszty transportu itp.
§5
1. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur VAT za dostawy oleju opałowego do placówek
oświatowych wskazanych w umowie i dostarczania ich Centrum Usług Wspólnych: 62-540 Kleczew,
pl. Kościuszki 7/1, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zrealizowania każdej cząstkowej dostawy.
Wraz z fakturą VAT Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest dostarczyć wystawione przez
producenta świadectwo jakości, potwierdzające właściwości fizykochemiczne dostarczonego oleju,
podane § 1 ust. 3.
2. Wykonawca jako odbiorcę na fakturze VAT, wskazuje placówkę oświatową do której została
zrealizowana cząstkowa dostawa zgodnie z § 1 pkt 1 ww. umowy.
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3. Zapłata za przedmiot zamówienia zostanie uregulowana przelewem w terminie do 30 dni od daty
otrzymania faktury, prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę na wskazany na fakturze rachunek
bankowy.
§6
Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu ograniczenia przez Zamawiającego ilości faktycznie
zamówionego i odebranego oleju opałowego.
§7
1. W przypadku niedostarczenia oleju opałowego w terminie określonym przez Wykonawcę w formularzu
ofertowym pkt 2 stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, w przypadku uprzedniego nieuzgodnienia przez
Wykonawcę innego terminu z podaniem uzasadnionej przyczyny zmiany terminu, Zamawiający dokona
zakupu oleju opałowego u innego podmiotu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2. W przypadku określonym w ust. 1, Zamawiający dokona potrącenia wynagrodzenia z tytułu zakupu
oleju opałowego przysługującego Wykonawcy za kolejne dostawy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
W pozostałych przypadkach wystawione zostanie wezwanie do zapłaty.
§8
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
§9
Spory mogące wynikać na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy rzeczowo
i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem dwa egzemplarze dla
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca
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