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NAZWA POSTĘPOWANIA   

 

Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry Polskiej Normy 

PN-C-96024 do kotłowni olejowej Gminnego Zespołu Szkół w Janowicach Wielkich  

im. Wandy Rutkiewicz Szkoła Podstawowa ul. Partyzantów 1  

w  okresie od października 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. 

 

 TRYB POSTĘPOWANIA 

 

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej 209 tys. euro (art. 10 ust. 

1 oraz art. 39 – 46 Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) 

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

Termin składania ofert – do dnia 28.09.2016 r. do godz. 10:00 

Termin otwarcia ofert – dnia 28.09.2016 r. o godz. 10:30 

 

Miejsce składania ofert:  

Gminny Zespół Szkół im. Wandy Rutkiewicz w Janowicach Wielkich  

ul. Partyzantów 4,  58-520 Janowice Wielkie sekretariat szkoły  

 

Miejsce otwarcia ofert: 

Gminny Zespół Szkół im. Wandy Rutkiewicz w Janowicach Wielkich  

ul. Partyzantów 4, 58-520 Janowice Wielkie pokój 302 /administracja szkoły/            

 

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego 

 

Gminny Zespół Szkół im. Wandy Rutkiewicz w Janowicach Wielkich  

ul. Partyzantów 4   58-520 Janowice Wielkie  

tel. 75/7515277  fax 75/751277 

www.gzsjanowicew.szkolnastrona.pl  

email: szkola@janowicewielkie.eu  

 

Adres strony na której umieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:  

      www. gmina.janowice.wielkie.sisco.info 

www.gzsjanowicew.szkolnastrona.pl 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

 

2.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

– Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. – Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), 

zwanej dalej „Pzp”.  

2.2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (podst. prawna: art. 

10 ust. 1 oraz art. 39-46 Pzp). 

2.3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie 

przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., 

poz. 380, z późn. zm.), jeżeli przepisy Pzp. nie stanowią inaczej. 

 

mailto:gzsjw@szkolnastrona.pl
mailto:szkola@janowicewielkie.eu
mailto:gzsjw@szkolnastrona.pl
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3. Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego 

spełniającego parametry Polskiej Normy PN-C-96024 do kotłowni olejowej Gminnego 

Zespołu Szkół w Janowicach Wielkich im. Wandy Rutkiewicz Szkoła Podstawowa ul. 

Partyzantów 1 w  okresie od października 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. w ilości ok. 12 000 

litrów.  

Podane ilości oleju opałowego lekkiego są ilościami szacunkowymi i nie zobowiązują 

Zamawiającego do całkowitego ich zamówienia. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą    

przysługiwały    żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 

 

1) Przedmiot zamówienia obejmuje załadunek, transport do miejsca przeznaczenia oraz 

wyładunek oleju.  Wykonawca będzie dostarczał olej opałowy, bez dodatkowych opłat, 

sukcesywnie: 

 własnym środkiem transportu wyposażonym w legalizowany przyrząd pomiarowy do 

napełniania i opróżniania cysterny (legalizacja urządzeń pomiarowych z Urzędu Wag i 

Miar)  

 w ilości jednorazowej ok. 4 000 litrów 

 wraz ze świadectwem jakości opału wystawionym przez producenta – przy 

każdorazowej dostawie paliwa 

 układ  dróg  dojazdowych  i  szerokość  bram  wjazdowych  umożliwia  dojazd  

cystern  o  pojemności  około  20.000  litrów.  

 

2) Wymagane parametry oleju opałowego: 

 Olej barwiony czerwony 

 Gęstość 0,840 g/m
3 

 Wartość opałowa 42,5 do 46 MJ/kg 

 Dopuszczalna zawartość siarki 0,10% (m/m) 

 Temperatura płynięcia nie mniej niż -25˚C
 

Kod CPV: CPV: 09135100-5 Olej opałowy 

 

Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp. Zamawiający nie przewiduje  

możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Pzp. 

 

1) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 

Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.  

2) Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym transportem, na własny koszt i na 

własne ryzyko do kotłowni olejowej Gminnego Zespołu Szkół w Janowicach Wielkich 

im. Wandy Rutkiewicz Szkoła Podstawowa  ul. Partyzantów 1  

3) Wykonawca odpowiedzialny będzie za jakość  dostarczanego oleju opałowego w okresie 

wykonywania umowy.   

4) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia.  
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5) Dostawy będą realizowane na podstawie zamówień składanych telefonicznie lub faksem. 

Dostawy będą realizowane przez dostawcę w dni powszednie do godz. 14,00. 

6) Dowodem przyjęcia dostawy oleju opałowego będą faktury VAT oraz dokument WZ z 

wydrukiem ilości dostarczonego w temperaturze rzeczywistej oleju opałowego.  

7) Podczas każdorazowej dostawy Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć świadectwo 

jakości dostarczonego oleju opałowego.  

 

4. Opis sposobu przedstawiania ofert:  

 

4.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

4.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

4.3. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających w postępowaniu.  

4.4. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w  wykonaniu zadania.  

 

5. Termin wykonania zamówienia 

 

5.1. W wyniku niniejszego postępowania zostanie zawarta umowa, która realizowana będzie 

sukcesywnie od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2017 r.  

 

6. Warunki udziału w postępowaniu: 

  

6.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 

 

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:  

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów, tj. posiadają aktualną koncesję na wykonywanie 

działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami wydaną przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki.  

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  

c) zdolności technicznej lub zawodowej. 

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu   

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej oprócz oświadczenia o braku 

przesłanek wykluczenia oraz o  spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - 

stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ,  Wykonawca ma obowiązek złożyć następujące 

dokumenty:  

1) Wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat, licząc do dnia 

złożenia oferty dostaw oleju opałowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, stanowiący załącznik Nr 6 do SIWZ. Na potwierdzenie 

niezbędnej wiedzy i doświadczenia wykonawca powinien wykazać wykonanie co 

najmniej czterech dostaw oleju opałowego o wielkości co najmniej 12 000 litrów 

rocznie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz 

których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane. Do wykazu należy załączyć 
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dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie.  

6.2.  W wypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek, 

o którym mowa w pkt. 6.1.ppkt. 2) lit. a) mogą wykazać jedynie te podmioty, które będą 

realizować część zamówienia, do której wykonania wymagane jest posiadanie 

wymienionych uprawnień. 

6.3. 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.  

6.4. 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. 

6.5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, 

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5. 

6.6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 

szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 

zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

6.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, o którym mowa w pkt.6.3., nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 

wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego:  

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, 

o których mowa w pkt. 6.1.(2 

6.8. Zgodnie z treścią art. 24aa Pzp., Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie 

zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

6.9. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 Pzp.  

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielnie zamówienia  Wykonawcę  na 

podstawie przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 5 Pzp pkt. 1-8.  

 

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

 

7.1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2,3,4,5 do SIWZ. Informacje 

zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
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7.2. W wypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2,3,4,5 do SIWZ składa każdy z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają 

brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak 

podstaw wykluczenia. 

7.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim 

powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje 

o tych podmiotach w oświadczeniu, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 

 

7.4. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi 

zasobami w trakcie realizacji zamówienia, że może on rzeczywiście korzystać i dysponować 

zasobami tych instytucji lub przedsiębiorstw, które jednak nie stanowią jego własności, a 

które są niezbędne do wykonania zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na potrzeby wykonania zamówienia. Powyższe zobowiązanie winno wyrażać w sposób 

wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie 

odpowiedniego zasobu – wskazywać jego rodzaj, czas udzielenia, w jaki sposób będzie ono 

wykonane, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu.  

 

Dla celów wykazania dysponowania zasobami podmiotu trzeciego nie jest wystarczające 

przedstawienie jedynie dokumentu podmiotu trzeciego odwołującego się do woli 

udostępniania jego zasobów, ale niezbędne jest przedstawienie dokumentu lub dokumentów, 

których treść będzie wykazywać faktyczną dostępność tych zasobów na użytek Wykonawcy 

w celu realizacji zamówienia.  

 

7.5. W sytuacji, gdy przedmiotem zamówienia są zasoby nierozerwalnie związane z 

podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia 

ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia (tj. wiedza i 

doświadczenie,  potencjał osobowy), taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie 

do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. Powyższe uczestnictwo może 

odbywać się w dowolnej, dozwolonej przez prawo postaci i musi zostać wykazane przez 

Wykonawcę. Treść dokumentu powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres 

zobowiązania podmiotu trzeciego, określać czego konkretnie dotyczy zobowiązanie, w jaki 

sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy.  

Zamawiający będzie uprawniony do uznania, że Wykonawca polegający na zasobach innego 

podmiotu, przedkładający samo tylko zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji 

Wykonawcy zasobów, bez wskazania uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia, 

nie udowodnił dysponowania odpowiednim zasobem.   

 

7.6.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 

aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów: 
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1) aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

paliwami wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Wykonawca winien 

posiadać ważną koncesję w okresie trwania umowy. W przypadku gdy ważność 

koncesji kończy się w okresie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do 

dostarczenia nowej, ważnej koncesji. 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 

pkt. 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert 

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, 

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca 

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenia że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert 

5)        wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat, licząc do dnia 

złożenia oferty dostaw oleju opałowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. Na potwierdzenie 

niezbędnej wiedzy i doświadczenia wykonawca powinien wykazać wykonanie co 

najmniej czterech dostaw oleju opałowego o wielkości co najmniej 12 000 litrów  

rocznie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na 

rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane. Do wykazu należy 

załączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie 

6) Wypełniony załącznik nr 7 do SIWZ o braku przynależności do grupy kapitałowej 

7) Wypełniony załącznik nr 8 do SIWZ o  przynależności do grupy kapitałowej 

 

7.7. W przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty 

te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający wezwie  Wykonawcę do 

przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów:  

 

 1)  dokumentów,  o których mowa w pkt. 7.6. ppkt. 1-4, 

 2)  oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ.  
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7.8. Jeżeli Wykonawca nie spełnia samodzielnie warunków udziału w postępowaniu i 

jednocześnie nie udowodni dysponowania odpowiednim zasobem podmiotów trzecich, 

podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

 

7.9. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:  

 

1) Wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby 

upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

2) Dokumenty, oświadczenia  które muszą zostać złożone formie oryginału: 

 pełnomocnictwa   

 formularz ofertowy  - stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ,  

 oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania 

warunków udziału w postępowaniu  – stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ, 

 oświadczenie – stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ  

   oświadczenie – stanowiące Załącznik nr 4 do SIWZ  

 oświadczenie – stanowiące Załącznik nr 5 do SIWZ  

 zaakceptowany i wypełniony wzór umowy – stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ  

 wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat, licząc do dnia 

złożenia oferty dostaw oleju opałowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie - stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ. 

 pisemne zobowiązania podmiotów trzecich do oddania  do dyspozycji Wykonawcy 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia  

 listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacji o tym, że 

Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – stanowiące Załącznik Nr 7 do SIWZ,  

Załącznik Nr 8 do SIWZ, 

7.10  Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. 7.1., 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w 

rozdziale 7 SIWZ, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 

wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia 

wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 

 

8.1. Ze strony Zamawiającego pracownikiem upoważnionym do porozumiewania się z 

Wykonawcami w sprawach zamówienia jest:  

Jolanta Zielińska – referent ds. administracyjnych GZS Janowice Wielkie 

75/7515277 
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8.2. Wykonawca i Zamawiający będą obowiązani przekazywać oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną lub faksem, a każda ze stron na 

żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. W każdym wypadku 

dopuszczalna też będzie forma pisemna porozumiewania się stron postępowania.  

 

8.3. Forma pisemna będzie obligatoryjna dla oferty (również jej zmiany i wycofania), 

umowy oraz oświadczeń i dokumentów, wymienionych w rozdziale 7 SIWZ 

(również w wypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa  

pkt.7.6. SIWZ). 

 

8.4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

 

8.5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania 

wniosku, o którym mowa w pkt. 8.3, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 

może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie 

terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa 

w pkt. 8.3. 

 

8.6. Pytanie powinno być opatrzone nazwą składającego je Wykonawcy. Treść zapytań wraz 

z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

www.gzsjanowicew.szkolnastrona.pl, w rubryce dotyczącej niniejszego postępowania, 

bez ujawniania źródła zapytania.  

Wykonawcy proszeni są, o ile to możliwe, o przekazanie treści zapytań również 

drogą elektroniczną w formacie edytowalnym („.doc”, „.docx”, itp.). 

 

8.7. Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców, o którym 

mowa w art. 38 ust. 3 Pzp, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 

 

8.8. Jeżeli Zamawiający wprowadzi przed terminem składania ofert jakiekolwiek zmiany w 

treści SIWZ, zostaną one zamieszczone na stronie internetowej 

www.gmina.janowice.wielkie.sisco.info i www.gzsjanowicew.szkolnastrona.pl w 

rubryce przeznaczonej dla niniejszego postępowania. 

 

9. Wymagania dotyczące wadium.  

9.1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

 

10. Termin związania ofertą. 

10.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. 

10.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 

 

http://www.gmina.janowice.wielkie.sisco.info/
http://www.gzsjanowicew.szkolnastrona.pl/
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11. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

 

11.1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

 

11.2. Załączniki do SIWZ są wzorami. Zamawiający zaleca ich użycie w składanej ofercie.   

 

11.3. Oferta, aby była ważna, musi być podpisana przez Wykonawcę, przedstawicieli 

Wykonawcy wymienionych w aktualnych dokumentach rejestrowych firmy lub 

pełnomocników.  

 

11.4. Zaleca się, by podpisy wyżej określonych osób złożone były na formularzu oferty 

oraz na wszystkich załączonych dokumentach. Wszystkie strony, na których zostaną 

dokonane poprawki lub korekty błędów, powinny być parafowane przy miejscu 

naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby podpisujące ofertę.  

 

11.5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. 

 

11.6. Oferta powinna być jednoznaczna, tzn. sporządzona bez dopisków, opcji i wariantów 

oraz spięta w sposób trwały. W celu usprawnienia pracy komisji przetargowej 

Wykonawcy proszeni są o ponumerowanie kolejno stron.  

 

11.7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż 

w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz 

wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert, o 

których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. Dokumenty zawierające zastrzeżone informacje 

należy spiąć oddzielnie z zaznaczeniem: „Dokumenty objęte tajemnicą 

przedsiębiorstwa” – w przeciwnym wypadku cała oferta traktowana będzie jako 

jawna. 

 

11.8. Opakowanie i złożenie oferty.  

           1)    Ofertę należy składać w dwóch kopertach - zewnętrznej i wewnętrznej:  

       a)      koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: 

                                                    

Gminny Zespół Szkół w Janowicach Wielkich 

im. Wandy Rutkiewicz 

58-520  Janowice Wielkie 

        ul. Partyzantów  4 

             pow. jeleniogórski,   woj. dolnośląskie 

                                                               oraz opatrzona napisem : 

 

„ Oferta na dostawę  oleju opałowego do kotłowni olejowej Gminnego Zespołu 
Szkół im. Wandy Rutkiewicz w Janowicach Wielkich  

Szkoła Podstawowa ul. Partyzantów 1 , 
nie otwierać   przed dniem 28 września 2016 r.  godz.  10.30 ” 

 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1239114:part=a8u3:nr=1&full=1
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b) koperta wewnętrzna powinna być opisana nazwą i dokładnym określeniem 

wykonawcy oraz tytułem o  treści j.w. 

 

2) W przypadku braku  informacji określonych w pkt 1 a i b, Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty, np. 

przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku 

składania oferty pocztą lub pocztą kurierską, za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia 

ofert.  

 

11.9. Przygotowując ofertę, Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością 

wszystkich dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków 

zamówienia, którą należy odczytywać wraz z ewentualnymi modyfikacjami i zmianami 

wnoszonymi przez Zamawiającego.  

 

11.10. Wszelkie zmiany dokonane przez Wykonawcę w treści formularzy (dokumentów)  

przygotowanych przez Zamawiającego spowodują odrzucenie oferty.  

 

11.11 Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, 

że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 

wycofaniu oferty jeszcze przed terminem składania ofert, określonym w niniejszej 

SIWZ. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie 

terminu składania ofert.  

 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

Miejsce oraz termin składania ofert. 

Oferty należy składać do dnia 28.09.2016 r. do godz. 10:00 w Gminnym Zespole Szkół 

im. Wandy Rutkiewicz w Janowicach Wielkich ul. Partyzantów 4, 58-520 Janowice 

Wielkie - sekretariat szkoły. 

 

Miejsce oraz termin otwarcia ofert. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.09.2016 r. o godz. 10:30 w Gminnym Zespole Szkół 

im. Wandy Rutkiewicz w Janowicach Wielkich ul. Partyzantów 4, 58-520 Janowice 

Wielkie pokój 302 /administracja szkoły/ 

 

12.1. W przypadku zmiany oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą 

zmienia określając zakres i rodzaj tych zmian. Jeżeli oświadczenie o zmianie pociąga za 

sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów- Wykonawca 

winien te dokumenty złożyć. Powyższe oświadczenie i ewentualne dokumenty należy 

zamieścić w zamkniętej kopercie wewnętrznej i zewnętrznej oznaczonych jak w pkt. 11 

z dopiskiem na kopercie zewnętrznej „zmiany”. 

 

12.2.Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert.  

W przypadku wycofania oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą 

wycofuje, w zamkniętej kopercie  zaadresowanej jak w pkt. 11 z dopiskiem 

„wycofanie”. 
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12.3.Otwarcie ofert jest jawne.  

 

12.4.Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

 

12.5.Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności 

zawartych w ofertach. Informacje te zostaną przekazane niezwłocznie Wykonawcom, 

którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

 

13. Opis sposobu obliczenia ceny. 

13.1. Cena netto producenta + marża - upust +  podatek VAT   =  cena końcowa brutto 

jednego litra oleju.  

 

13.2. Cena jednego litra oleju musi być podana w złotych polskich  cyfrowo i słownie. Cenę 

jednostkową  (brutto) należy podawać do dwóch miejsc po przecinku.  

 

13.3. Cena końcowa brutto jednego litra oleju podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty 

Wykonawcy, związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia 

oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszące się do 

przedmiotu zamówienia, koszty dostawy, koszty wyładunku oraz wszystkie wymagane 

przepisami podatki i opłaty, jak również zysk Wykonawcy, zgodnie ze specyfikacją i umową.   

 

13.4. Zamawiający kupuje konkretną ilość oleju opałowego w litrach w temperaturze 

rzeczywistej zgodnie ze wskazaniem zalegalizowanego układu pomiarowego w samochodach 

dostawcy za cenę ustaloną  w specyfikacji oraz umowie bez żadnych dodatkowych przeliczeń.  

 

13.5. Cena końcowa brutto jednego litra oleju opałowego, podana przez Wykonawcę w 

ofercie, musi obejmować występujące ewentualnie różnice pomiędzy temperaturą rzeczywistą 

wydanego oleju opałowego a temperaturą referencyjną +15ºC stosowaną przez producentów 

oleju opałowego.  

 

13.6. Cena może być tylko jedna. Nie dopuszcza się wariantowości cen.  

 

14. Informacje  dotyczące  walut  obcych,  w  jakich  mogą  być prowadzone  rozliczenia  
       między Zamawiającym a Wykonawcą:  

 

14.1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych 

polskich. 

 

15 .Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem wag tych kryteriów w kolejności od najważniejszego do najmniej 

ważnego. 

 

15.1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje kryteria oceny ofert 

podane w pkt. 15.3 

15.2.Do porównania ofert będą brane pod uwagę kryteria opisane w pkt. 15.3, podane w 

formularzu ofertowym (wzór – załącznik nr 1) 
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15.3.Ocena ofert odbywać się będzie w sposób opisany w poniższej tabeli: 

 

       

Lp. 

KRYTERIA WAGA 

% 

Ilość 

pkt. 

Sposób oceny: wzory, uzyskane 

informacje mające wpływ na ocenę 

1 Cena brutto oferty 

z uwzględnieniem  

stałej marży/upustu 

 

95 95                      Najniższa cena oferty  

Ilość pkt.  = ------------------------------ x 

95 

                  Cena oferty badanej    

2 Termin dostawy 

jednorazowej 
5 5     Do 12 godzin – 5 pkt. 

Do 24 godzin – 3 pkt. 

Do 48 godzin – 1 pkt.   

 Razem 100 100 

 

Ilość pkt. = Suma pkt. za kryteria 1 - 2 

 

 

16.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze  oferty w    

       celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:  

 

16.1.  Zamawiający unieważni całe postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli:  

1) nie złożono żadnej oferty  niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od Wykonawcy niepodlegającego 

wykluczeniu 

2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie 

może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty 

3) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych  

zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie 

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 

przewidzieć   

5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 

zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

16.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi 

równocześnie wszystkich Wykonawców którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w 

przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert oraz 

Wykonawców, którzy złożyli oferty w przypadku unieważnienie postępowania po upływie 

terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

 

16.3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę 

z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.  
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16.4. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi 

Wykonawców, podając w szczególności:  

1) nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego oferta została wybrana oraz 

uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy 

złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym 

punktację w zakresie każdego z kryteriów oraz łączną liczbę przyznanych punktów.  

2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawców, jeżeli takie będzie miało 

miejsce. 

3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce 

4) termin, po upływie którego będzie możliwe zawarcie umowy. 

 

16.5. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej:  

1) w terminie nie krótszym niż 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostanie ono przesłane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej 

2)  w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostanie ono przesłane pisemnie 

3) w przypadku, gdy w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę możliwe jest zawarcie 

umowy przed upływem w/w terminów.  

 

16.6. Miejsce  i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą.  

 

16.7. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od 

zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzi jedna z przesłanek 

unieważnienia postępowania.  

 

17.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

 

17.1. Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę 

składania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

18.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego:  

 

18.1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą 

który spełnia wszystkie postanowienia i wymagania zawarte w SIWZ oraz którego oferta 

okaże się najkorzystniejsza.  

 

18.2. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z 

uwzględnieniem postanowień wynikających z SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.  

 

18.3. Istotne postanowienia  zawieranej  umowy: 

      1)   zaoferowana   marża   stała,   określona   w  wypełnionym  formularzu  cenowym  

            stanowiącym  załącznik  nr 1  do  niniejszej  SIWZ,  będzie niezmienna przez cały   

            okres trwania umowy 



  

15 

 

1) zaoferowany upust stały, określony w wypełnionym formularzu cenowym 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, będzie niezmienny przez cały okres  

trwania umowy,  

2) realizacja zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2017 r.  

3) świadczenia częściowe uruchamiane będą każdorazowo stosownie do bieżących 

potrzeb Zamawiającego na podstawie jego jednostronnych dyspozycji składanych w 

ustalonym trybie telefonicznie lub faksem, 

4) warunki płatności  - 30 dni od dnia wystawienia faktury. 

 

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o  u dzielenie zamówienia : 

                                               

19.1 Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki 

ochrony prawnej przewidziane w dziale VI „Środki ochrony prawnej” ustawy Prawo 

zamówień publicznych.  

 

20. Wykaz załączników do niniejszej SIWZ 

 

20.1. Załącznikami do niniejszej SIWZ są: 

 

Załącznik nr 1  Wzór formularza ofertowego 

Załącznik nr 2 -8 Wzory oświadczeń 

Załącznik nr 9  Wzór umowy 
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Załącznik nr 1do SIWZ 

 

 

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ 
                 

                 Dotyczy postępowania nr:   

 

  

 
 

( pieczęć adresowa Oferenta) 
 

W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na: Sukcesywne dostawy oleju 

opałowego lekkiego spełniającego parametry Polskiej Normy PN-C-96024 do kotłowni 

olejowej Gminnego Zespołu Szkół w Janowicach Wielkich im. Wandy Rutkiewicz 

Szkoła Podstawowa ul. Partyzantów 1 w  okresie października 2016 r. do 30 czerwca 

2017 r. składamy naszą ofertę na następujących warunkach: 

 
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia:    

 

Kryterium I – cena  

 

Cena „X „za 1 litr oleju opałowego brutto łącznie z dostawą umieszczoną  w oficjalnym 

cenniku   hurtowym paliw obowiązującym  na dzień 22 września 2016 r.  

opublikowanym na oficjalnej   stronie internetowej producenta oferowanego oleju 

opałowego 

      

Miejsce zakupu oleju przez Dostawcę………………………………………………………...  

             

netto: ...............  słownie zł .......................................................................................................... 

 

brutto: .............. słownie zł .......................................................................................................... 

           (ceny  jednostkowe   należy   podawać   do   dwóch   miejsc   po   przecinku). 

 

Jeżeli oferent udziela stałego upustu „Y” obowiązującego przez cały okres trwania umowy to:  

 

 wartość stała upustu wynosi.................  zł/gr netto/  słownie: .................................................... 

        

2. Marża stała „Z”  w wysokości  ............... zł/gr netto / słownie:   ………………………….. 

za 1 litr oleju opałowego obowiązująca przez cały czas trwania umowy. 

       Proponowana przez oferentów marża stała powinna mieć wartość dodatnią.  

 

3. Ostateczna końcowa cena za 1 litr oleju opałowego brutto oferowana przez Oferenta 

/sposób obliczenia ceny końcowej/:  

Cena końcowa = cena producenta „X „ -  stały upust „Y” + marża stała „Z” 

       (ceny jednostkowe należy podawać do dwóch miejsc po przecinku).  

 

netto: ………… zł  słownie …………………………………………………………………… 

brutto: ………... zł  słownie ………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

     GZS.2241-02/A/16  
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Łączna wartość zamówienia:  

Cena końcowa  

za 1 l oleju 

opałowego netto 

(zł) 

Szacowana 

ilość oleju 

opałowego   

Wartość netto = 

CENA 

OFERTY 

NETTO (zł) 

Stawka 

podatku 

VAT w 

% 

Cena końcowa  

za 1 l oleju 

opałowego brutto 

(zł) 

Łączna wartość 

brutto (zł) = 

CENA OFERTY 

BRUTTO 

1 2 3 (1x2) 4 5 (1x4) 6 (2x5) 

 12000 l   

 

    

 

 

Kryterium II - termin dostawy jednorazowej 

 

 

Termin dostawy jednorazowej 

(gwarantowany przez cały okres trwania 

umowy) 

 

 

do ………….. godzin 

 

(wpisać odpowiednio: 12 lub  24 lub 48 godz.) 

 

5.   Termin  płatności 30 dni  od daty wystawienia faktury    
 

6. Oświadczamy, że cena końcowa brutto jednego litra oleju podana  w ofercie i umowie 

obejmuje wszystkie koszty, związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu 

zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszące się 

do przedmiotu zamówienia (koszty dostawy, koszty wyładunku, itp.) oraz obejmuje wszystkie 

wymagane przepisami prawa podatki i opłaty jak również zysk Wykonawcy.   

 

7. Zobowiązujemy się dostarczać Zamawiającemu konkretną zamówioną przez niego ilość 

oleju opałowego w litrach w temperaturze rzeczywistej zgodnie ze wskazaniem 

zalegalizowanego układu pomiarowego w samochodach dostawczych za cenę ustaloną  w 

specyfikacji oraz umowie bez żadnych dodatkowych przeliczeń ilości dostarczanego oleju 

opałowego.  

 

8. Cena końcowa brutto jednego litra oleju opałowego, podana przez nas w ofercie i umowie, 

obejmuje występujące ewentualnie różnice pomiędzy temperaturą rzeczywistą wydanego 

oleju opałowego a temperaturą referencyjną +15ºC stosowaną przez producentów oleju 

opałowego.  

 

9.   Zobowiązujemy  się  dostarczać   zamawiany  olej opałowy    w  ciągu  48 h  od  momentu 

zamówienia telefonicznego  lub przesłania zamówienia faksem.                                                                         

 

9.   Na    dostarczany   olej   opałowy   udzielamy   gwarancji, że jego jakość będzie zgodna z 

Polską Normą  i każdorazowo przy dostawie dostarczymy świadectwo jakości. 

 

8.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i 

jej załącznikami, wszelkimi zmianami wprowadzonymi przez Zamawiającego w trakcie 

postępowania, w związku z powyższym nie wnosimy żadnych zastrzeżeń i uznajemy się 

za związanych określonymi w niej warunkami. 
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9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

      

    10. Oświadczamy, że załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór 

umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń  i zobowiązujemy się w przypadku 

wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego 

 

11.  Oświadczamy,   że   wszystkie  dokumenty  i oświadczenia stanowiące   załączniki   do   

niniejszej  oferty   są  kompletne   i   zgodne   z   prawdą   i   są  integralną  częścią  złożonej  

oferty. 

 

12.   Nr rachunku bankowego Oferenta 

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

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

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

 

13. Osobą (osobami) do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialną za wykonanie 

zobowiązań umowy jest/są: 

 

1) imię i nazwisko …………………………………………………………………………... 

    tel. kontaktowy …………………………………………………………………………… 

    zakres odpowiedzialności: ………………………………………………………………... 

 

1) imię i nazwisko ………………………………………………………………………… 

    tel. kontaktowy …………………………………………………………………………… 

    zakres odpowiedzialności: ………………………………………………………………... 

14. Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku 

składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki 

cywilne) jest:  

 

imię i nazwisko ………………………………………………………………………………… 

stanowisko ……………………………………………………………………………………… 

tel/fax …………………………………………………………………………………………... 

uwagi …………………………………………………………………………………………… 
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Załączniki do oferty: 

 

Lp.          nazwa załącznika                   ilość stron 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

                              

.................................................... dnia ...................... 

            

 

                                                                                                                                                                         

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

czytelne podpisy osób uprawnionych do  

                                               reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 2do SIWZ 

............................................................................. 
                       pieczęć firmy 

 

 dotyczy sprawy: GZS.2241-02/A/16  
                 

 

W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na: Sukcesywne dostawy oleju 

opałowego lekkiego spełniającego parametry Polskiej Normy PN-C-96024 do kotłowni olejowej 

Gminnego Zespołu Szkół w Janowicach Wielkich im. Wandy Rutkiewicz Szkoła Podstawowa ul. 

Partyzantów 1 w  okresie października 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.  

oświadczam, co następuje: 

 

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

12-23 ustawy Pzp. 

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

ustawy Pzp. 

3. 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 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 24 

ust. 5). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 

24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

4. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez 

Zamawiającego w ………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki 

udziału w postępowaniu)  

 

.................................................... dnia ...................... 

            

                                                                                                                                                                         

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

czytelne podpisy osób uprawnionych do  

                                               reprezentowania Wykonawcy 

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  

ORAZ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
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Załącznik nr 3do SIWZ 

 

............................................................................. 
                       pieczęć firmy 

 

 dotyczy sprawy: GZS.2241-02/A/16  
 

 

 
 
W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na: Sukcesywne dostawy oleju 

opałowego lekkiego spełniającego parametry Polskiej Normy PN-C-96024 do kotłowni olejowej 

Gminnego Zespołu Szkół w Janowicach Wielkich im. Wandy Rutkiewicz Szkoła Podstawowa ul. 

Partyzantów 1 w  okresie października 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.  

oświadczam, co następuje: 

 

 

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

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 

przepisów ustawy Pzp. 

 

 

.................................................... dnia ...................... 

            

 

                                                                                                                                                                         

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

czytelne podpisy osób uprawnionych do  

                                                  reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 4do SIWZ 
 

 

............................................................................. 
                       pieczęć firmy 

 

 dotyczy sprawy: GZS.2241-02/A/16  
   

                          

 
 

 
W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na: Sukcesywne dostawy oleju 

opałowego lekkiego spełniającego parametry Polskiej Normy PN-C-96024 do kotłowni olejowej 

Gminnego Zespołu Szkół w Janowicach Wielkich im. Wandy Rutkiewicz Szkoła Podstawowa ul. 

Partyzantów 1 w  okresie października 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.  

oświadczam, co następuje: 

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych przez Zamawiającego w SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

w następującym zakresie:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

              (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

.................................................... dnia ...................... 

            

 

                                                                                                                                                                         

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

czytelne podpisy osób uprawnionych do  

                                               reprezentowania Wykonawcy 

 

              INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 
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           Załącznik nr 5do SIWZ 

 

 

 

............................................................................. 
                               pieczęć firmy 

 

 dotyczy sprawy: GZS.2241-02/A/16  
 

 

 

 

W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na: Sukcesywne dostawy oleju 

opałowego lekkiego spełniającego parametry Polskiej Normy PN-C-96024 do kotłowni olejowej 

Gminnego Zespołu Szkół w Janowicach Wielkich im. Wandy Rutkiewicz Szkoła Podstawowa ul. 

Partyzantów 1 w  okresie października 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.  

oświadczam, co następuje: 

 

 

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. 

 

 

 

.................................................... dnia ...................... 

            

 

                                                                                                                                                                         

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

czytelne podpisy osób uprawnionych do  

                                               reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

  

                                OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
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                             Załącznik nr 6do SIWZ

            

          

 ...................................................................... 
                       pieczęć firmy 

 

 dotyczy sprawy: GZS.2241-02/A/16 
 

WYKAZ  DOSTAW  

  

Wykaz realizowanych lub zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie, zamówień na dostawy oleju 

opałowego z podaniem ich opisu, wartości, dat realizacji i odbiorców.  

Na potwierdzenie niezbędnej wiedzy i doświadczenia Wykonawca powinien wykazać 

wykonanie co najmniej czterech dostaw oleju opałowego o wielkości co najmniej 12 000 

litrów rocznie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na 

rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane. Do wykazu należy dołączyć 

dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie.  

 

                        

Lp. Opis 

zamówienia 

Wartość 

zamówienia 

brutto 

(PLN) 

Termin realizacji 

(miesiąc i rok) 

Nazwa i adres 

Zamawiającego 

Rozpoczęcie  Zakończenie  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

   

 

 

 

   

            

 

 ...........................................................................,dnia ............................. 

 

 

                                                                            

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

czytelne podpisy osób uprawnionych do  

                                                 reprezentowania Wykonawcy   
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               Załącznik nr 7do SIWZ 
   

 

 ............................................................................. 
                       pieczęć firmy 

 

 dotyczy sprawy: GZS.2241-02/A/16  
 

            

        

 

 

     O Ś W I A D C Z E N I E 

                                                o braku przynależności do grupy kapitałowej   

 

 

 

Ja , ................................................................................................................................... , niżej 

podpisany , reprezentuję firmę : 

 

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

     nazwa  oferenta 

 

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

                            adres  oferenta 

 

działając w oparciu o ustawę  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., 

poz. 2164 z późn. zm.) niniejszym oświadczam , że firma którą reprezentuję, nie należy do 

grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184,1618,1634). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ...........................................................................,dnia ............................. 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

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

czytelne podpisy osób uprawnionych do  

                                                 reprezentowania Wykonawcy 
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          Załącznik nr 8do SIWZ 
 ............................................................................. 
                       pieczęć firmy 

 

 dotyczy sprawy: GZS.2241-02/A/16  
 

 

 

 

     O Ś W I A D C Z E N I E 

                                                o  przynależności do grupy kapitałowej   

 

 

 

Ja , ................................................................................................................................... , niżej 

podpisany , reprezentuję firmę : 

 

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

     nazwa  oferenta 

 

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

                            adres  oferenta 

 

działając w oparciu o ustawę  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., 

poz. 2164 z późn. zm.) niniejszym oświadczam , że firma którą reprezentuję,  należy do 

grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184,1618,1634). 

W związku z powyższym składam wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej 

grupy kapitałowej.  

 

 

 

 

 

 

 

 ...........................................................................,dnia ............................. 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

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

czytelne podpisy osób uprawnionych do  

                                                 reprezentowania Wykonawcy 
 

 



  

27 

 

           

                                                                                           Załącznik nr 9do SIWZ 

 

 

                                                     

 

                                                 UMOWA O DOSTAWĘ 

        

zawarta w dniu .......................................... 2016 r.  w  Janowicach Wielkich 

 

pomiędzy: 
 

Gminnym   Zespołem   Szkół  w  Janowicach  Wielkich  im. Wandy Rutkiewicz 

ul. Partyzantów 4 , 58-520 Janowice Wielkie  

NIP 611-24-54-057  REGON 231134084 

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

1.   Dyrektora Zespołu   -   mgr inż.  Mirosława Wiśniewskiego 

a 

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

z  siedzibą ……………………………………………………………………………………… 

NIP  ........................................ REGON……………………. 

wpisaną w dniu ............................................ do Krajowego Rejestru Sądowego  

Nr KRS  ....................................................... *)   

wpisaną w dniu .......................................... do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej  

pod numerem ............................................... *) 

zwanym w dalszej treści umowy Dostawcą  reprezentowaną przez: 

2. …………………………………………………………………………………………... 

3. …………………………………………………………………………………………... 

4. …………………………………………………………………………………………... 

uprawnionym do wykonania dostaw oleju opałowego (koncesja na obrót paliwami ciekłymi) 

nr ................................................ważna do ..................................... na podstawie wygranego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego i 

oferty złożonej przez Dostawcę w dniu ................................................................ 2016 r. 

 

§ 1 

1. W oparciu o dokonany wybór oferty Wykonawcy w przeprowadzonym postępowaniu o 

udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a 

Wykonawca przyjmuje do wykonania zadania dostaw oleju opałowego   

 

2. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa  oleju  opałowego  lekkiego    (kod 

klasyfikacji  CPV-09135100-5)  spełniającego parametry Polskiej Normy PN-C-96024 do 

kotłowni olejowej Gminnego Zespołu Szkół w Janowicach Wielkich im. Wandy 

Rutkiewicz Szkoła Podstawowa ul. Partyzantów 1 w  okresie od października 2016 r. do 

30 czerwca 2017 r. w ilości szacunkowej ok. 12.000 litrów.  
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       Podane ilości oleju opałowego lekkiego są ilościami szacunkowymi i nie zobowiązują    

       Zamawiającego do całkowitego ich zamówienia. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą  

       przysługiwały    żadne roszczenia wobec Zamawiającego.  

 

3. Umowa określa zasady sprzedaży i dostawy oleju opałowego lekkiego, zwanego dalej 

przedmiotem umowy.  

 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze specyfikacją 

Zamawiającego oraz złożoną ofertą.  

 

 

5. Przedmiot dostawy będzie realizowany na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

 

§ 2  

1. Umowa jest zawarta na czas od  dnia jej podpisania do dnia  30.06.2017 r. 

 

      § 3 

1.Wykonawca zapewnia Zamawiającego o dobrej jakości dostarczanego oleju opałowego i 

jego zgodności z obowiązującymi normami technicznymi. Potwierdzeniem tego będzie 

świadectwo jakości dostarczane przy każdej dostawie.  

 

2. Świadczenia częściowe uruchamiane będą każdorazowo stosownie do bieżących potrzeb 

Zamawiającego na podstawie jego jednostronnych dyspozycji składanych w ustalonym 

trybie. Dostawa przedmiotu umowy będzie realizowana na podstawie zgłoszenia 

telefonicznego lub zgłoszenia faksem. 

 

3. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu zamówiony olej opałowy w 

terminie ………..godzin, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin,  od zamówienia 

telefonicznego  lub   zamówienia przesłanego  faksem zgodnie ze złożoną ofertą. 

 

4. Dostawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy własnym transportem i na własny 

koszt. Olej dowożony będzie cysternami Dostawcy posiadającymi sprawne  liczniki 

wskazujące ilość wydanego oleju opałowego w temperaturze rzeczywistej. Liczniki muszą 

mieć aktualne świadectwo legalizacji.  

 

6. Wykonawca,  oryginalnymi  plombami  na  urządzeniu  pomiarowym, zapewnia zgodność  

ilości  wydanego oleju opałowego z dokumentami przewozowymi.  

 

7. Przedstawiciel   Zamawiającego,   upoważniony   do   odbioru   przedmiotu    zamówienia, 

potwierdzi na oryginale faktury VAT ilość dostarczonego oleju opałowego przez 

Wykonawcę.  

 

8. Przedstawiciel  Zamawiającego,  upoważniony do odbioru przedmiotu umowy, potwierdzi  

również na fakturze VAT lub na odrębnym oświadczeniu przeznaczenie dostarczonego oleju 

do celów opałowych.  
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      § 4 

1. Wykonawca  jest   odpowiedzialny  względem   Zamawiającego  za   wady  zmniejszające  

wartość lub użyteczność  przedmiotu umowy ze względu na jego cel określony w umowie.  

 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobierania przy każdej dostawie z autocysterny 

Dostawcy próbek oleju opałowego, które odpowiednio zabezpieczone będą przechowywane u 

Zamawiającego.   

 

3. O wykryciu wady w dostarczonym oleju opałowym. Zamawiający obowiązany jest 

zawiadomić Wykonawcę na piśmie w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.  

 

4. W przypadku stwierdzenia złej jakości dostarczonego oleju opałowego, koszty badania 

przedmiotu dostawy ponosi Wykonawca. W przypadku potwierdzenia przez laboratorium 

badawcze  zastrzeżeń Zamawiającego co do jakości oleju opałowego, Wykonawca dostarczy 

olej opałowy o właściwych parametrach technicznych w ilości, co do której zakwestionowano 

dostawę. Wykonawca zostanie również obciążony kosztami usuwania awarii urządzeń lub 

kosztami ich wymiany, jeżeli zastosowany olej opałowy niespełniający wymogów 

jakościowych spowodował  ich uszkodzenie lub zniszczenie.  

 

5. W przypadku  nierealizowania  dostaw  oleju   opałowego   przez   Wykonawcę  w terminie 

uzgodnionym  podczas składania zamówień, Zamawiający dokona zakupu oleju u innego 

dostawcy i obciąży Wykonawcę kosztami zakupu oraz kosztami związanymi z różnicą cen 

oleju.   

 

                                                                       § 5 

1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 

trybie   przetargu nieograniczonego cena końcowa  jednego litra oleju opałowego 

uwzględniająca wszystkie koszty związane z dostawą do zbiorników Zamawiającego 

wynosi: 

 

      netto:  …................... słownie: ……………………………………………………………... 

      brutto: …………….. słownie: ……………………………………………………………... 

 

 

2. Cena   ta   wynika   z   ceny   producenta /nazwa producenta/.......................  określonej w 

pkt. 1 formularza oferty cenowej pomniejszonej o udzielony stały upust w wysokości 

.............................zł* / powiększonej o marżę w wysokości  ........................... zł* . Do 

ceny należy doliczyć podatek VAT. 

 

3. Cena oferty za całość dostawy wynosi:  

 

      netto:  …................... słownie: ……………………………………………………………... 

 

      brutto: …………….. słownie: ……………………………………………………………... 
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4. Cena końcowa jednego litra oleju obejmuje wszystkie koszty, związane z terminowym i 

prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi 

stawianymi przez Zamawiającego, odnoszące się do przedmiotu zamówienia (koszty dostawy, 

koszty wyładunku, itp.) oraz obejmuje wszystkie wymagane przepisami prawa podatki i 

opłaty jak również zysk Wykonawcy.   

 

5. Cena końcowa jednego litra oleju opałowego obejmuje również występujące różnice 

pomiędzy temperaturą rzeczywistą wydanego oleju opałowego a temperaturą referencyjną 

+15ºC stosowaną przez producentów oleju opałowego.  

 

6. Zaoferowana marża stała, określona w wypełnionym formularzu cenowym oraz w §5 ust. 2  

umowy, będzie niezmienna przez cały okres trwania umowy.  

 

7. Zaoferowany upust stały, określony w wypełnionym formularzu cenowym oraz w §5 ust. 2  

umowy, będzie niezmienny przez cały okres trwania umowy.  

 

§ 6 

1. Cena jednego litra oleju opałowego może ulegać zmianie w drodze aneksu, w przypadku 

udokumentowanej zmiany wskutek obniżenia lub podwyższenia ceny na olej opałowy 

przez producenta  ................................................. , w  oparciu  o  aktualną  cenę  ustaloną  

z  dnia  dostawy,  wg  następującego  wzoru: 

 

  „X”    +   „Z” -   „Y”                 (cyfry „Z” i „Y” stałe określone w § 5 pkt 2) 

„C”  =  ------------------------------------------------------------    +    23 % podatek VAT 

                      1000 

 

 „C”    -   aktualna cena brutto 1 litra oleju opałowego 

 „X”   -    cena zakupu netto jednego m3 oleju opałowego przez Dostawcę u producenta  

                  wg  wydruku z cenami ogłaszanego w internecie na stronie www  producenta 

                  wykonanego   w  dniu dostawy , obowiązująca w dniu dostawy 

         1000    -    stała niezmienna liczba 

   „Y”   -    cyfra stała niezmienna na czas trwania umowy /upust/ 

   „Z”    -   cyfra stała niezmienna na czas trwania umowy /marża/ 

 

2. Dostawca na bieżąco będzie informował Zamawiającego o zmianach cen oleju 

opałowego. 

 

3. Zmiany ceny określonej w   § 5  ust. 1   w przypadku udokumentowanej zmiany ceny na 

olej opałowy przez producenta oleju, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, Dostawca będzie ustalał w oparciu o zasadę podaną w punkcie 1, w 

formie aneksu do umowy -  dotyczy obniżenia ceny za 1 litr oleju lub podwyższenia 

ceny za 1 litr oleju w chwili realizacji dostawy przedmiotu umowy.  
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4. Płatność za dostarczony olej opałowy będzie realizowana po każdej dostawie na 

podstawie wystawionych przez Dostawcę faktur VAT  w PLN w terminie 30 dni od daty  

wystawienia faktury  na konto Dostawcy : …………………………………...................... 

……………………………………………………………………………………………..

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

 

5. Zwłoka w zapłacie upoważnia Dostawcę do naliczenia ustawowych odsetek. 

 

6. Zobowiązujemy się dostarczać Zamawiającemu konkretną zamówioną przez niego ilość 

oleju opałowego w litrach w temperaturze rzeczywistej zgodnie ze wskazaniem 

zalegalizowanego układu pomiarowego w samochodach dostawczych za cenę ustaloną  w 

formularzu ofertowym oraz umowie bez żadnych dodatkowych przeliczeń ilości 

dostarczanego oleju opałowego.  

 

§ 7 

7.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

 

a. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy oraz w 

przypadku określonym w § 9 ust. 9.1. niniejszej umowy w wysokości 3.500,00 (słownie: 

trzy tysiące pięćset złotych) 

b. z tytułu zerwania umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy w wysokości 3.500,00 

(słownie: trzy tysiące pięćset złotych) 

c. za opóźnienie w dostawie oleju lub nieterminowego usunięcia stwierdzonej wady 

oleju opałowego w wysokości 350,00 (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych) za każdy 

dzień opóźnienia 

             

                                                                          §  8 

8.1 Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z winy 

Zamawiającego w wysokości 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych), za 

wyjątkiem sytuacji przewidzianej w art. 145 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

8.2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie 

leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu dostaw zrealizowanych do dnia odstąpienia od umowy.  

 

§ 9 

9.1. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli stwierdzi, że 

Wykonawca realizuje zamówienie:  

1) bez zachowania należytej staranności 

2) z naruszeniem obowiązujących przepisów  

3) niezgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej umowie.  
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9.2. Każda ze Stron może niniejszą umowę wypowiedzieć z zachowaniem jednomiesięcznego 

okresu wypowiedzenia złożonego drugiej Stronie w formie pisemnej. 

 

§ 10 

10.1. W   sprawach   nieuregulowanych   niniejszą   umową  mają   zastosowanie   przepisy   

Kodeksu Cywilnego. 

 

10.2. Ewentualne  spory między Stronami wynikające z niniejszej umowy, które nie mogą 

być rozstrzygnięte, podlegają rozpatrzeniu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 11 

 

11.1.  Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonywania istotnych zmian postanowień 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy. 

 

11.2. Dopuszczalne będą jedynie zmiany nieistotne, które po wprowadzeniu do umowy na 

etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wpłynęłyby na krąg 

podmiotów ubiegających się o to zamówienie, czy też na wynik postępowania. Zamawiający 

dopuszcza wprowadzenie nie istotnych zmian do umowy dotyczących: zmiany adresu 

Wykonawcy, zmiany numeru konta, na które będzie przelane wynagrodzenie, zmianę osoby 

do kontaktu z Zamawiającym ze strony Wykonawcy.   

 

11.2. Wszelkie inne nie istotne zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają zgody 

obu Stron i formy pisemnej w formie aneksu do niniejszej umowy pod rygorem nieważności. 

 

 

§ 12 

 

Umowa została sporządzona w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

 

 

 

 

                ZAMAWIAJĄCY      DOSTAWCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*) niepotrzebne skreślić  
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