Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) nr 2/D/MZK/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa oleju napędowego
Tryb prowadzenia: przetarg nieograniczony
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.)
Wartość zamówienia: wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Zatwierdził

Czerwiec 2017r.

Rozdział I. Nazwa i adres zamawiającego
MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNALNE Sp. z o. o.
ul. Kopernika 4a
66-470 Kostrzyn nad Odrą
REGON 210022921
tel.: 0-95 727 96 00
fax.: 0-95 727 96 01
mzk@kostrzyn.pl
www.mzk.kostrzyn.pl

Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Kod CPV – 09.13.41.00-8
Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Przedmiotem zamówienia są hurtowe dostawy z tankowaniem ciśnieniowym oleju
napędowego
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Zamawiającego, szacunkowo 5 m dwa lub trzy razy w miesiącu. Łączna szacunkowa ilość
165m3 w okresie rocznym. Zamawiający określa szacunkową ilość zapotrzebowania na olej
napędowy, która może się różnić od rzeczywistej zarówno na plus jak i na minus.
Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie z tytułu nie zamówienia pełnej ilości.
Zwiększoną ilość wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć po cenie z oferty.
Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie zgodnie z zasadami Ustawy z dnia 9
marca 2017 roku O systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.
W podanej ilości szacunkowej 165m3 Zamawiający przewiduje możliwość zamówienia do
20m3 oleju napędowego o polepszonych właściwościach typu arctic w okresie zimowym w
ramach ilości wskazanej powyżej.
Olej napędowy musi spełniać wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych
(Dz.U. z 2013, poz. 1058) oraz normy PN-EN 590:2013.
Zamówienie obejmuje:
a. dostawę paliwa,
b. napełnienie zbiornika o pojemności 5 m3.
Zamawiający wymaga złożenia oferty na dostawę oleju napędowego o jakości nie gorszej niż

dopuszczone wskazaną normą i temperaturze zapłonu powyżej 328,15K (55oC).
Zasilanie zbiornika w olej napędowy powinno odbywać się za pomocą cystern
samochodowych lub innych środków transportu, przeznaczonych do przewozu materiałów
niebezpiecznych

klasy
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zamontowany na cysternie, informujący o ilości wypompowanego paliwa.
Tankowanie powinno odbywać się w dwóch etapach, pomiędzy którymi należy skontrolować
stan zbiornika czy nie występują żadne nieszczelności.
Do każdej dostawy wymagane jest świadectwo jakości dostarczonego oleju napędowego. Na
świadectwie jakości powinno być oświadczenie Wykonawcy, że świadectwo dotyczy partii
paliwa z dnia dostawy.
Przed przystąpieniem do pompowania paliwa, musi być dokonany pomiar paliwa w zbiorniku.
Zamawiającemu przysługuje możliwość, a na Wykonawcy ciąży obowiązek przekazania
próbki paliwa z komór cysterny w celu sprawdzenia temperatury paliwa, lepkości i jakości
paliwa. Fakt dostarczenia paliwa musi być udokumentowany protokołem dostawy poprzez
podpisanie
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dostarczającego paliwo.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw oleju napędowego do
siedziby Zamawiającego w ilościach podanych powyżej i do realizowania tych dostaw w
czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze od momentu złożenia zamówienia przez
Zamawiającego.
Zamawiający będzie składał zamówienie pisemnie, pocztą elektroniczną na wskazany przez
wykonawcę

adres.
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przeprowadzić na swój koszt, swoim staraniem i swoim transportem.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający dopuszcza udział innych podmiotów na zasadzie umowy o
podwykonawstwo.
5. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonanie powierzy podwykonawcom.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
7. Lokalizacja dostawy: Miejskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o., ul. Kopernika 4a, 66-470
Kostrzyn nad Odrą.
8. Ceny należy podać w PLN.

Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia
01.07.2017 r. - 30.06.2018 r.

Rozdział V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu ich spełniania.
1. Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust.1, pkt. 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt.1
b) spełniają warunki w zakresie:
 posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej jak w niniejszym zamówieniu,
 zdolności technicznej lub zawodowej,
 sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Wykonawca, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych
przez Zamawiającego powyżej oraz nie wykaże braku podstaw wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy
Pzp, zostanie wykluczony z postępowania.
2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Stwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbędzie się poprzez analizę i
ocenę dokumentów żądanych przez zamawiającego od wykonawcy przez powołaną do tego
komisję przetargową, na zasadzie: spełnia/nie spełnia.
W zakresie warunku dotyczącego posiadania kompetencji lub uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowej – zamawiający dokona oceny na
podstawie przedstawionej przez Wykonawcę aktualnej koncesji na obrót paliwami.
W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – zamawiający
wymaga przedstawienia wykazu sprzętu przeznaczonego do przewozu materiałów
niebezpiecznych klasy III posiadającego przyrząd pomiarowy informujący o ilości
wypompowanego paliwa. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże
dysponowanie co najmniej dwoma pojazdami typu cysterna przeznaczonymi do przewozu
materiałów niebezpiecznych klasy III, posiadającymi przyrząd pomiarowy informujący o ilości
wypompowanego paliwa.
W zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej – zamawiający
wymaga oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 Ustawy.

Rozdział VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów:
1. Na dzień składania ofert Wykonawca złoży następujące dokumenty:
1.1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (Załącznik nr 1).
1.2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie
publiczne na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik
nr 2).
1.3. Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ustawy (Załącznik nr 3)
1.4 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 /sześć/ miesięcy przed
upływem terminu składania ofert (oryginał lub czytelna kserokopia potwierdzona
za zgodność z oryginałem przez wykonawcę podpisującego ofertę).
1.5. Podpisany i wypełniony w miejscach dotyczących wykonawcy wzór umowy (Załącznik
nr 4).
1.6. Wykaz sprzętu transportowego przeznaczonego do przewozu materiałów
niebezpiecznych klasy III posiadającego przyrząd pomiarowy informujący o ilości
wypompowanego paliwa, będących w posiadaniu wykonawcy lub udostępnionych
przez inny podmiot w celu realizacji niniejszego zamówienia (wg zał. nr 5 do SIWZ).
1.7. Aktualna koncesja na obrót paliwami ciekłymi wydana na podstawie ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2006 r. , nr 89, poz. 625 ze zm.)

wystawiona przed terminem składania ofert.
1.8. Potwierdzenia, że jakość/parametry oferowanego przez dostawcę oleju napędowego
spełniają wymagania zamawiającego wydane przez podmiot uprawniony do kontroli
jakości (np. świadectwo jakości, sprawozdanie z badań) wystawione przed terminem
składania ofert.
1.9. Dowód wniesienia wadium. W przypadku wadium w formie innej niż w pieniądzu
(przelew) do oferty należy dołączyć kopię wadium, a oryginał włożyć w koszulce do
oferty, tak aby zamawiający mógł go łatwo wyjąć celem przetrzymania w depozycie.
1.10. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli
osoba podpisująca nie jest osobą uprawnioną na podstawie wpisu do właściwego
organu rejestrującego. Jeżeli pełnomocnictwo nie ma postaci aktu notarialnego,
powinno zawierać pieczęć wykonawcy /nie nadruk firmowy/, imienną pieczątkę
wystawiającego pełnomocnictwo i jego podpis.
2. Każdy wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji – (załącznik nr 6 do SIWZ).
3. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt V ust. 1,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy,
a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wykonawca ma obowiązek
załączyć do oferty:
3.1. Pisemne zobowiązanie podmiotów uczestniczących we wspólnej realizacji
zamówienia z podaniem zakresu lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów (z podaniem tych zasobów)
na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia.
3.2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie
publiczne na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik
nr 2).
3.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 /sześć/
miesięcy przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub czytelna kserokopia
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę).
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.

Rozdział VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z
wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osobach
uprawnionych do porozumiewania się w sprawie przetargu
Obowiązującym sposobem porozumiewania się stron jest forma pisemna z dopuszczeniem
faksu na nr 95 727 96 01 i poczty elektronicznej mzk@kostrzyn.pl których otrzymanie na
wniosek przesyłającego należy niezwłocznie potwierdzić.
W wyjątkowych sytuacjach dla rozwiązania problemów formalnych osobą uprawnioną przez
zamawiającego do kontaktu z wykonawcami jest Sławomir Łysiak.
Zamawiający nie przewiduje udzielania żadnych ustnych i telefonicznych informacji,
wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane zapytania w sprawach wymaganych zachowania
pisemności postępowania.
Adres do korespondencji:

Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o. o. w Kostrzynie nad Odrą
ul. Kopernika 4a, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
tel.: (0-95) 727-96-00, fax.: (0-95) 727-96-01
adres poczty elektronicznej: mzk@kostrzyn.pl
strona internetowa: www.mzk.kostrzyn.pl

Rozdział VIII. Wymagania dotyczące wadium
1. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie:
cztery tysiące złotych).
2. Wadium obejmuje okres związania ofertą, tj. 30 dni od upływu terminu składania
ofert.
3. Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert.
4. Wadium można wnieść w następujących formach:


pieniądzu,



poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,



gwarancjach bankowych,



gwarancjach ubezpieczeniowych,



poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości, dalej PARP (tekst jednolity Dz. U. Z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z
późn. zm.).

5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy.
Zamawiający wskazuje do wpłaty wadium rachunek bankowy w GBS w Barlinku
O/Kostrzyn nad Odrą, nr 11 8355 0009 0104 0661 2000 0002.
6. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została
wybrana.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do
uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu – nie złoży lub nie uzupełni tych dokumentów, chyba, że
wykaże, iż nieuzupełnienie nie wynikło z jego winy.
8. Zamawiający zatrzymuje również wadium wykonawcy, którego oferta została uznana
za najkorzystniejszą w sytuacjach opisanych w ustawie w art. 46 ust.5.
9. Zamawiający wymaga dołączenia dowodu wniesienia wadium w postaci załącznika
do oferty.
Rozdział IX. Termin związania ofertą
1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od daty upływu 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.
Odmowa wyrażenia zgody powoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.
Rozdział X. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, którą należy opisać w
następujący sposób:
Miejskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o., ul. Kopernika 4a, 66-470 Kostrzyn nad
Odrą
„Dostawa oleju napędowego” Nie otwierać przed godz. 1210, dnia 19.06.2017 r.
Koperta poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana nazwą i adresem
wykonawcy.
2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający nie
wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Ceny w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie.
5. Oferta musi być podpisana przez uprawnionego przedstawiciela lub
przedstawicieli wykonawcy, upoważnionego do zaciągania w imieniu
wykonawcy zobowiązań finansowych zgodnie z wpisem o reprezentacji w
stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub udzielonym pełnomocnictwem, przy zastosowaniu imiennych pieczątek.
Gdy ofertę podpisuje osoba, która nie jest wymieniona w dokumencie stwierdzającym
uprawnienia firmy do występowania w obrocie prawnym, do oferty musi być
dołączone na piśmie stosowne pełnomocnictwo(w oryginale) w tej sprawie
podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy. Brak załączenia
pełnomocnictwa do oferty skutkować będzie wezwaniem do jego uzupełnienia w
wyznaczonym terminie.
6. Zamawiający wymaga sporządzenia oferty w języku polskim, czytelną i trwałą
techniką.
7. Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być
parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
8. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty oraz
załączniki.
9. Zaleca się, aby kompletna oferta łącznie z załącznikami miała zszyte i
ponumerowane strony.
10. Oferta musi obejmować całość zamówienia, a jej treść musi odpowiadać treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
11. Jeżeli w załączniku zabraknie miejsca, należy dołączyć dodatkowe strony,
zamieszczając na nich wymagane załącznikiem wzorcowym informacje.
12. Oferta może zawierać informacje stanowiące tajemnicę wykonawcy, których
ujawnienie naruszałoby jego ważne interesy handlowe oraz zasady uczciwej
konkurencji. Takie konkretnie określone informacje mają znajdować się na
wyodrębnionych kartkach oferty nie spiętych z całością oferty. Zaleca się, aby kartki
te były ponumerowane. Zszyta zasadnicza część oferty nie obejmująca tak
wyodrębnionych kartek będzie częścią jawną oferty. Kartki tworzące część jawną
oferty mają być także, ale odrębnie spięte.
13. Oferty nie podpisane, niezgodne z ustawą lub takie, których treść nie
odpowiada treści niniejszej specyfikacji z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3,
zostaną odrzucone bez rozpatrywania. Odrzucone zostaną również oferty,
których złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, zawierają rażąco niską

cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zawierają błędy w obliczeniu ceny
lub wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził
się na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia, nie powodującej istotnych zmian w treści
oferty.
14. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem
terminu składania ofert. Powiadomienie musi być złożone według tych samych zasad
jak składana oferta z dopiskiem ZMIANA/WYCOFANIE.
15. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu
przewidzianego na wniesienie protestu.
16. W przypadku braku dokumentu lub oświadczenia wskazanego w pkt VI lub nie
złożenia pełnomocnictwa albo złożenia dokumentu lub oświadczenia wskazanego w
pkt VI lub pełnomocnictwa zawierającego błędy, a dokument ten lub oświadczenie
dotyczy spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz
spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego,
dostawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba
że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
17. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia
wyjaśnień dotyczących dokumentów wskazanych w pkt. VI o ile dokument ten
dotyczy spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz
spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego
Rozdział XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
1. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskich
Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. przy ul. Kopernika 4a w Kostrzynie nad Odrą, do
dnia 19.06.2017 r., do godz. 1200.
2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 19.06.2017 r. o godz. 1210.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane: nazwy firm wykonawców wraz z adresami
a także informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.
Rozdział XII. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Dla porównania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej, wykonawca poda cenę paliwa
w formularzu ofertowym, wyliczając ją zgodnie ze sposobem podanym w formularzu,
który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. W formularzu ofertowym
wykonawca poda wskaźnik Wc służący przez cały okres realizacji umowy do
obliczenia ceny paliwa.
2. Cena jednostkowa za 1m3 paliwa będzie każdorazowo (przy każdej kolejnej
dostawie) określana w oparciu o ceny paliw ze stron internetowych dwóch
podstawowych producentów paliw, tj. www.orlen.pl oraz www.lotos.pl. Polegać to
będzie na przemnożeniu średniej arytmetycznej ceny tych dwóch producentów przez
wskaźnik cenowy wynikający z matematycznego wyliczenia zawartego w formularzu

ofertowym w dniu złożenia oferty.
3. Wskaźnik Wc należy wyliczyć z dokładnością do czterech miejsc po przecinku i w tej
postaci należy wpisać we wszystkich miejscach formularza ofertowego.
4. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi w tym podatek
VAT i musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnionym podatkiem VAT.
5. Cena może być tylko jedna.
6. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki
rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę,
którego oferta została poprawiona.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczenia z wykonawcą w walucie obcej, a
jedynie w złotych polskich.

Rozdział XIII. Kryteria oceny ofert.
Cena brutto – 100%
Zamawiający przyzna każdej z ofert punkty korzystając ze wzoru:
Cwmin
C= --------------------- x 100 pkt
Cwbad
Gdzie:
C - całkowita liczba punków w kryterium – cena,
Cwmin – cena minimalna spośród wszystkich ofert, oznaczona jako Cw w formularzu
ofertowym stanowiącym załącznik nr 1, będąca iloczynem średniej ceny (na podstawie
dwóch producentów paliw: Orlen i Lotos) na dzień 06.06.2017 r. i oferowanego wskaźnika
Wc,
Cwbad, – cena oferty badanej – Cw stanowiąca iloczyn średniej ceny (na podstawie dwóch
producentów paliw: Orlen i Lotos) na dzień 06.06.2017 r. i oferowanego wskaźnika Wc.
W toku oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców pisemnych wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
Rozdział XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy.
1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom
określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o
podane kryteria wyboru.
2. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców biorących
udział w postępowaniu o zamówienie, podając nazwę (firmę), adres (siedzibę) wybranego

wykonawcy oraz cenę najkorzystniejszej oferty.
3. Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.
4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym
niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty za pomocą faksu lub pocztą
elektroniczną, lub 10 dni od dnia przekazania – w inny sposób, nie później jednak niż przed
upływem terminu związania ofertą. Zamawiający zawrze umowę bez stosowania powyższych
terminów, jeśli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.
5. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
Rozdział XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Rozdział XVI. Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji
Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, kierując swoje zapytanie na piśmie zgodnie
ze sposobem porozumiewania się stron. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek
o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji wpłynie do zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu na składanie ofert. Treść
zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający prześle wykonawcom, którym przekazał
specyfikację oraz umieści na stronie internetowej bez wskazania źródła zapytania.
Rozdział XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w
toku postępowania o udzielenie zamówienia
1. Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu lub zaniechania przez
Zamawiającego czynności do których jest zobowiązany na podstawie ustawy, można wnieść
odwołanie do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym.
2. 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.
3. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem
tego terminu.
4. Termin na wniesienie odwołania wynosi 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub
pocztą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – w przypadku przesłania informacji innym
sposobem.
5. Czynności w których przysługuje odwołanie opisuje art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

Wykaz załączników:
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1,
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 - załącznik
nr 2,
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ustawy – załącznik nr 3,
4. Wzór umowy – załącznik nr 4.
5. Wykaz sprzętu transportowego – załącznik nr 5.
6. Oświadczenie – grupa kapitałowa - załącznik nr 6

Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY

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

....................................................................................................................................…….
nr telefonu: ..............................., nr faksu: ..............................., e-mail: ….................................

2. W odpowiedzi na ogłoszenie w trybie przetargu nieograniczonego składamy ofertę na
3

dostawę oleju napędowego w ilości 165 m w tym:
3

a. w ilości 145 m w ciągu roku w średniej cenie największych producentów paliw: Orlen i Lotos,
3

za 1m przemnożonej przez wskaźnik Wc = .................................,
3

słownie: ..................................................................... . Tym samym cena za 1m (Cwz) wynikająca
3

z naszej oferty na dzień 01.06.2017 r. wynosi: (cena średnia dwóch producentów za 1m ) Cśr x
3

Wc = ….......................... x …..................... = ….............................zł/ m , powiększona o należny
podatek Vat ……..% w kwocie ..............................zł, razem
3

brutto .................................................................zł/m .
Oferowana w pkt. 2 cena netto wynika z obliczeń przedstawionych w tabeli:
3

Cena netto za 1 m oleju napędowego na dzień 06.06.2017 r. w PLN
Oferowana przez
Wykonawcę
(Cwz)

PKN ORLEN
(Co)

Wskaźnik cenowy
(Co+Cl)
Wc=Cwz :-------------2

Grupy LOTOS
(Cl)

Wyliczenie ceny netto za zamówienie, wynikające z wartości podanych w tabeli:
3

Cwz x 145 m = ...........................................................................................................zł.

b. w ilości 20 m3 oleju napędowego o polepszonych właściwościach w okresie zimowym w
3

średniej cenie największych producentów paliw: Orlen i Lotos, za 1m przemnożonej przez
wskaźnik Wc = ................................., słownie: ..................................................................... . Tym
3

samym cena za 1m (Cwa) wynikająca z naszej oferty na dzień 01.06.2017 r. wynosi: (cena
3

średnia dwóch producentów za 1m ) Cśr x Wc = ….......................... x ….....................
3

= ….............................zł/ m , powiększona o należny podatek Vat ……..% w
3

kwocie ..............................zł, razem brutto .................................................................zł/m .
Oferowana w pkt. 2 cena netto wynika z obliczeń przedstawionych w tabeli:
3

Cena netto za 1 m oleju napędowego na dzień 06.06.2017 r. w PLN
Oferowana przez
Wykonawcę
(Cwa)

PKN ORLEN
(Co)

Grupy LOTOS
(Cl)

Wskaźnik cenowy
(Co+Cl)
Wc=Cwa :-------------2

Wyliczenie ceny netto za zamówienie, wynikające z wartości podanych w tabeli:
3

Cwa x 20 m = ...........................................................................................................zł.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z
załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
5. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy.
6. Oświadczamy, że oferowany wskaźnik cenowy jest stały i będzie obowiązywać przez cały
okres trwania umowy.

7. Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia

wraz z załącznikami przez okres trwania umowy tj. od

01.07.2017 r. do 30.06.2018 r., sukcesywnie w terminie dwóch dni roboczych od dnia złożenia
zamówienia na adres poczty elektronicznej: ………………………………………………………..

8. Oświadczamy, że powierzymy podwykonawcom część zamówienia:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
(określić część zamówienia i podać nazwy wykonawców)

9. Prosimy o zastrzeżenie oznaczonych informacji stanowiących tajemnicę handlową
znajdujących się na niżej wymienionych dokumentach:

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

...........................
miejscowość, data

...............................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ
Zamawiający:
Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z
o.o., ul. Kopernika 4a, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:
………………………………………
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………
………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

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

Na

potrzeby

postępowania

pn. Hurtowe dostawy oleju napędowego

o

udzielenie

(nazwa postępowania),

zamówienia

publicznego

prowadzonego przez Miejskie Za-

kłady Komunalne Sp. z o.o. (oznaczenie zamawiającego), 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.
[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]

2. Oświadczam,

że

nie

podlegam

art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

.

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

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. oko-

licznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………...........
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

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.: ……………………………………………………………
pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

(podać

nie zachodzą podstawy wy-

kluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….……
adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

(podać pełną nazwę/firmę,

nie zachodzą podstawy wykluczenia z po-

stępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

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)

Załącznik nr 3 do SIWZ
Zamawiający:
Miejskie Zakłady Komunalne Sp.
z o.o., ul. Kopernika 4a, 66-470
Kostrzyn nad Odrą
(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:
……………………………………
……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
……………………………………
……………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

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
Na

potrzeby

postępowania

pn. Hurtowe dostawy oleju napędowego

o

udzielenie

(nazwa postępowania),

zamówienia

publicznego

prowadzonego przez Miejskie Za-

kłady Komunalne Sp. z o.o. (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w
SIWZ nr 2./D/MZK/2017 rozdział V pkt.2

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której

określono warunki udziału w postępowaniu).

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

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez zamawiającego w………………………………………………………...………..
i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),

(wskazać dokument

polegam na zasobach

następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

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

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)

Załącznik nr 4 do SIWZ
Umowa nr DAiUR / ZPiI / …….. / 2017 - Wzór
zawarta w dniu ………………………………... z wykonawcą wybranym w trybie przetargu
nieograniczonego dla zamówienia o wartości nie przekraczającej kwot określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych, pomiędzy :
Miejskimi Zakładami Komunalnymi Spółką z o.o.
z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Kopernika 4a
wpisana do Krajlowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000158228,
NIP 598-000-42-38
reprezentowaną przez :
mgr inż. Olgierda Kłaptocza - Prezesa Zarządu
zwanymi dalej Zamawiającym

a
…………………………………………………………………………………….
z siedzibą przy ………………, …………………………………………………
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ………………………….
NIP ……………………………., Regon…………………………………………
reprezentowana przez :
1. ………………………………………….
2. ………………………………………….
zwanym dalej Dostawcą
§1
1. Przedmiotem umowy są hurtowe dostawy oleju napędowego z tankowaniem ciśnieniowym
na koszt i ryzyko Dostawcy w ilościach wynikających z potrzeb Zamawiającego,
szacowanych na 5 m3 dwa lub trzy razy w miesiącu. Łączna szacunkowa ilość 165 m3 w
okresie rocznym.

Zamawiający przewiduje możliwość

zamówienia do 20m 3 oleju

napędowego o polepszonych właściwościach typu arctic w okresie zimowym w ramach ilości
wskazanej powyżej. Zamawiający określa szacunkową ilość zapotrzebowania na olej
napędowy, która może się różnić zarówno na plus jak i na minus od podanej wartości.
Zwiększoną ilość Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć po cenie z oferty. Wykonawcy
nie będzie przysługiwało żadne roszczenie z tytułu nie zamówienia podanej ilości.
2. Ilość oleju napędowego zamawiana będzie każdorazowo pocztą elektroniczną na

adres: …………………………
3. Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostawy oleju napędowego celem
zapewnienia prawidłowego działania Zamawiającego oraz do przestrzegania terminów i
wielkości dostaw według bieżących potrzeb.
4. Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia jakości dostarczonego produktu nie gorszej niż
obowiązująca według normy PN-EN 590:2013 i zgodnie z ofertą, każdorazowo przy dostawie
partii oleju Dostawca przekaże świadectwo jakości na dostarczony olej napędowy. Na
świadectwie jakości paliwa powinno być oświadczenie Wykonawcy, że świadectwo dotyczy
partii paliwa z dnia dostawy.
5. Przed przystąpieniem do pompowania paliwa, musi być dokonany pomiar paliwa w
zbiorniku. Zamawiającemu przysługuje możliwość a na Wykonawcy ciąży obowiązek
przekazania próbki paliwa z komór cysterny w celu sprawdzenia temperatury paliwa,
lepkości i jakości paliwa.
6. Dostawca będzie uzupełniał posiadany przez Zamawiającego zbiornik zamówionym i
dostarczonym paliwem w oparciu o własny transport, na własne ryzyko i koszt. Zamówienia
będą składane w formie pisemnej, faksem na wskazany przez Wykonawcę numer najpóźniej
do godziny 10:00 a realizacja dostaw będzie następowała od poniedziałku do piątku nie
później jednak niż w ciągu dwóch dni roboczych od złożenia zamówienia. Zasilanie zbiornika
w olej napędowy powinno odbywać się za pomocą środków transportu przeznaczonych do
przewozu materiałów niebezpiecznych klasy III, posiadających zalegalizowany system
pomiaru paliwa zamontowany na cysternie, informujący o ilości wypompowanego paliwa.
6. Podstawą odbioru zamówionej partii oleju napędowego przez Zamawiającego będzie
świadectwo jakości na dostarczony olej napędowy oraz wskazania legalizowanego licznika
autocysterny w temperaturze rzeczywistej. Nie załączenie świadectwa jakości do każdej
partii produktu może stanowić podstawę do odmowy zapłaty faktury za paliwo dostarczone
Zamawiającemu. Fakt dostarczenia paliwa musi być udokumentowany poprzez podpisanie
przez uprawnioną osobę ze strony Zamawiającego oraz kierowcę dostarczającego paliwo.
7. W razie stwierdzenia wad jakościowych produktów Zamawiający zgłosi niezwłocznie
pisemną reklamację do Dostawcy. Dostawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w
terminie 14 dni od daty jej otrzymania i zawiadomić pisemnie Zamawiającego o jej uznaniu
lub odrzuceniu. Nie udzielenie odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w ciągu 14 dni, licząc od
daty jej zgłoszenia, uważane będzie przez Zamawiającego za uznanie reklamacji przez
Dostawcę. Za termin zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień wprowadzenia informacji
pisemnej o reklamacji do środka komunikacji elektronicznej – urządzenia faksującego w taki
sposób, aby adresat mógł zapoznać się z jego treścią.
§2
Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z

złącznikami oraz oferta Dostawcy z dnia ………………...
§3
1. Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotu umowy
kwotę netto …………… .............................dla ilości 145m3
(słownie: ………………………………………………………………..), powiększone o należny
podatek VAT ……..% w kwocie ……………………………. zł, razem brutto …………..zł oraz
kwotę netto………………………………….zł dla ilości 20 m3 typu „arctic”
(słownie: ……………………………………………………………………………………)
powiększone o należny podatek VAT ………..% w kwocie …………………………zł razem
brutto …………………………..zł.
Suma tych kwot stanowi maksymalną wartość zamówienia i wynosi netto …………………….
2. Cena jednostkowa netto za

1 m3 oleju napędowego (Cwz), określona w formularzu

ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, ustalona na dzień 02.06.2017 r.,
wynosi netto ……………….zł (słownie: ……………………………………………………..…zł).,
a wskaźnik cenowy Wc wynosi ……………….……..
3. Cena jednostkowa netto za 1 m3 oleju napędowego o polepszonych właściwościach w
okresie zimowym (Cwa), określona w formularzu ofertowym, stanowiąca załącznik do
niniejszej umowy, ustalona na dzień 02.06.2017 r.,
wynosi netto ………..……..zł (słownie: ………………………………………………………….zł),
a wskaźnik cenowy Wc wynosi ………………………..
4. Dostawca zobowiązuje się, że cena jednostkowa netto w okresie obowiązywania umowy
na dzień dostawy, będzie wyliczona jako iloczyn średniej arytmetycznej aktualnych w dniu
dostawy cen hurtowych paliw obowiązujących u dwóch podstawowych producentów paliw na
rynku krajowym, tj. PKN ORLEN S.A. i Grupy LOTOS S.A., publikowanych na stronach
internetowych www.orlen.pl i www.lotos.pl oraz odpowiedniego wskaźnika cenowego
Wcz w wysokości ……… lub Wca w wysokości…………określonego w formularzu ofertowym.
5. Strony ustalają, że wskaźnik cenowy (Wc), o którym mowa w ust. 2 i 3 jest wartością stałą
w okresie trwania umowy.
6. Potwierdzeniem odbioru paliwa oraz podstawą do zapłaty wynagrodzenia za
poszczególne dostawy będzie spisany protokół w dniu dostawy wskazujący ilość
dostarczonego

oleju

napędowego

na

podstawie

wskazań

legalizowanego

licznika

autocysterny w temperaturze rzeczywistej. Na podstawie protokołu Dostawca wystawi
fakturę uwzględniając ceny producentów paliwa, o których mowa w ust. 2 i 3, w dniu danej
dostawy i właściwy wskaźnik cenowy Wcz lub Wca. Faktura będzie wystawiana każdorazowo
z terminem płatności na 30 dni od daty wystawienia faktury, które może wystąpić nie
wcześniej niż w dniu dostawy. W takim przypadku należy wysłać drogą mailową na adres
jaroslaw.dubert@mzk.kostrzyn.pl lub mzk@kostrzyn.pl albo na fax 95 727 96 31 lub 95 727

96 01.
§4
Umowa została podpisana na okres od 1.07.2017 r. do 30.06.2018 r.
§5
1. Strony ustalają kary umowne:
a. w przypadku nieterminowego wykonania przedmiotu umowy lub poszczególnych
jego części, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,3% wartości
nie dostarczonego paliwa za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, według iloczynu
ilości dostarczonego paliwa w m3 i ceny jednostkowej określonej w § 3 ust. 2 lub
odpowiednio ust. 3 niniejszej umowy,
b. za odstąpienie od umowy z winy Dostawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę w
wysokości 10% wartości netto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
2. W przypadku nieterminowej realizacji płatności Wykonawca oprócz naliczania ustawowych
odsetek ma prawo wstrzymania dostaw do czasu uregulowania należności, co zostanie
poprzedzone telefonicznym zgłoszeniem oraz pisemnym wezwaniem do zapłaty z terminem
płatności min. 3 dni roboczych.
3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Dostawcy w szczególności w
przypadku:
a. dwukrotnej, uzasadnionej, pisemnej reklamacji jakości dostarczonego paliwa,
b. dwukrotnego opóźnienia w dostawie powyżej 2 dni roboczych,
c. pisemnej informacji o zaprzestaniu świadczenia dostaw przez Dostawcę.
4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
5. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary
umowne.
§6
1. Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie zgodnie z zasadami Ustawy z dnia
9 marca 2017 roku O systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.
2. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać umowę przez podmioty wskazane w ofercie i
spełniające wymogi SIWZ w zakresie części przedmiotu zamówienia realizowanego przez te
podmioty.
3. W sytuacji naruszenia postanowień ust.1 Zamawiający jest uprawniony do żądania od
Wykonawcy zastąpienia tych podmiotów innymi, które spełniają warunki opisane w SIWZ i
ofercie.

4. Naruszenie zapisu postanowienia ust.1 lub ust.2 upoważnia Zamawiającego do rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca lub naliczenia kar umownych zgodnie z postanowieniami umowy.
5. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie
zwartych umów z podmiotami o podwykonawstwo wraz z listą osób reprezentujących podwykonawców i ich numerami telefonów i opcjonalnie adresami email w terminie 7 dni od dnia
ich zawarcia.
6.Umowy zawierane z podwykonawcami muszą określać zobowiązania podmiotów oraz wysokość należnego im wynagrodzenia oraz zasady płatności w sposób spójny i zgodny z warunkami określonymi w niniejszej umowie. Wykonawca w terminie nie późniejszym niż 2 dni
od zawarcia umowy z podwykonawcą składa Zamawiającemu pisemne oświadczenia, w których on i podwykonawca zobowiązują się wobec Zamawiającego, że najpóźniej w terminie 2
dni od dnia powstania zaległości w wypłacie wynagrodzenia przysługującego danemu podwykonawcy, poinformują pisemnie o tym fakcie Zamawiającego.
7. W przypadku ujawnienia takiej zaległości, Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia
należnego Wykonawcy w kwocie równej powyższej zaległości i niezwłocznie pisemnie poinformuje o tym fakcie Wykonawcę.
8. W przypadku, gdy zaległość nie zostanie uregulowana w terminie 7 dni od dnia otrzymania
przez Zamawiającego pisemnej informacji o zaległości, a wyjaśnienia Wykonawcy w dostateczny sposób nie uzasadnią powstania tej zaległości, Zamawiający będzie uprawniony do
niezwłocznego uregulowania powstałej zaległości i potrącenia powyższej kwoty z należnego
Wykonawcy wynagrodzenia a także do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.
9. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień dotyczących umów z podmiotami o podwykonawstwo, w tym związanych z prawidłowością ich
realizacji oraz płatnościami, w tym także płatnościami niewymagalnymi nie później niż 3 dni
od złożenia żądania przez Zamawiającego.
10. Powierzenie wykonania części przedmiotu Umowy podmiotom w ramach podwykonawstwa nie wyłącza obowiązku spełnienia przez Wykonawcę wszystkich wymogów określonych
postanowieniami Umowy.
§7
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa.
§8
Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Przedmiotem
rokowań i negocjacji dotyczących przyszłych zmian umowy nie mogą być postanowienia,
których dokonania stanowiłoby zmianę treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru

Dostawcy.
§9
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych z niniejszej umowy jest sąd powszechny
właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
ZAMAWIAJĄCY

DOSTAWCA

Załącznik nr 5 do SIWZ

WYKAZ SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO POSIADAJĄCEGO PRZYRZĄDY POMIAROWE
PRZEZNACZONEGO DO PRZEWOZU MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH KLASY III,
PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA DLA MIEJSKICH ZAKŁADÓW
KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ

Lp.

Rodzaj, nazwa i marka sprzętu

Stan własności

Rok produkcji

1.

2.

3.

4.

5.

6.

................................
Miejscowość, dnia

……………………………………………….
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

………………………………………
pieczęć Oferenta

załącznik nr 6 do SIWZ

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/
informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*
zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp
Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Hurtowa dostawa
oleju napędowego do Miejskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. oświadczamy, że
………………………………………………………………………………………………….
(podać nazwę i adres firmy)



nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych *,



należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w
art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

Oświadczam, że znana jest mi odpowiedzialność karna z art. 297 kk za zeznanie nieprawdy i zatajenie prawdy w powyższej informacji.

………………………………………..
Miejscowość, data

…………………………………………………
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

* - niepotrzebne skreślić.

