ZP-1/2020

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
(SIWZ)
Zamawiający: Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o.
adres: ul. Poznańska 58, 62-010 Pobiedziska
tel. 61 8177-074 (sekretariat), e-mail: sekretariat@zk-pobiedziska.pl
strona internetowa: www.zk-pobiedziska.pl
zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
na udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Hurtowa dostawa paliwa płynnego (olej napędowy DIESEL) do zbiornika zlokalizowanego
na terenie siedziby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o.”
CPV
09134100-8
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej jako: „Prawo zamówień
publicznych” lub „Pzp”.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono:
- Biuletyn Zamówień Publicznych
- strona internetowa Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o.
- Siedziba zamawiającego – tablica ogłoszeń.
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I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Zakład Komunalny w Pobiedziskach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Pobiedziskach przy ul. Poznańskiej 58 (62-010 Pobiedziska) zwana dalej „Zamawiającym”
telefon: 61 177 074
e-mail:

sekretariat@zk-pobiedziska.pl , zamowienia@zk-pobiedziska.pl

strona internetowa: www.zk-pobiedziska.pl
KRS:

0000440307

NIP:

7773228861

REGON:

302285701

UWAGA: Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem
ZP-1/2020. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się
na wyżej podane oznaczenie.
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
1. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej jako: „Prawo zamówień
publicznych” lub „Pzp” - w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie
przekraczającej wartości określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
2. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1.

Przedmiotem Zamówienia jest: hurtowa dostawa paliwa płynnego (oleju napędowego
DIESEL) do zbiornika zlokalizowanego na terenie siedziby Zakładu Komunalnego
w Pobiedziskach Sp. z o.o.,

w ilości szacunkowej 150.000 litrów, dla jednostek

transportowych i sprzętu będących w dyspozycji Zamawiającego – według opisu przedmiotu
zamówienia (załącznik nr 1) w okresie od 01.01.2021 r. do 31 grudnia 2021 r. włącznie.
2.

Podane ilości są szacowane w oparciu o zużycie paliw w 2020 roku, w związku z czym mogą
ulec zmianie. Zakres zmian przewiduje się na poziomie +/- 15%. Niezależnie od ilości
zakupionego paliwa w stosunku do szacunkowej ilości, wykonawcy nie będzie przysługiwało
żadne roszczenie wobec Zamawiającego.

3.

Opis przedmiotu zamówienia za pomocą kodów Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:
CPV - 09134100-8 Olej napędowy.
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IV. ZAMÓWIENIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6 U.P.Z.P. (ZAMÓWIENIA
UZUPEŁNIAJĄCE):
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Umowa zostanie zawarta na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże,
że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – koncesja Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki na wykonywanie działalności w zakresie obrotu paliwami
będącymi przedmiotem umowy.
2) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca:
a. wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące
osoby/podmioty wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych
i doświadczenia, niezbędne do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych
przez nich czynności (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej
Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny
potencjał techniczny i kadrowy):


kierowcę posiadającego prawo jazdy o kategorii odpowiedniej dla danego rodzaju
pojazdu, Zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu przewozu towarów
niebezpiecznych tj. oleju napędowego oraz Zaświadczenie Kwalifikacyjne
uprawniające do obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników
transportowych (cystern drogowych) do towarów niebezpiecznych klas: 3 według
ADR.

UWAGA: W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy
zobowiązani są przedłożyć wykaz osób sporządzony według wzoru stanowiącego
załącznik nr 8 do SIWZ.
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b. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje
odpowiednim potencjałem technicznym; pojazdem specjalnym przeznaczonym do
przewozu

paliw

płynnych

(oleju

napędowego)

posiadającym

Świadectwo

Dopuszczenia Pojazdów do Przewozu Niektórych Towarów Niebezpiecznych.
UWAGA: W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy
zobowiązani są przedłożyć wykaz pojazdów technicznych według wzoru
stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie
dokonana w oparciu o złożone oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 u.p.z.p. – załącznik nr 5,6
UWAGA: Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
Z pisemnego zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia powinno wynikać w szczególności:
a)

zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b)

sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia;

c)

charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem;

d)

zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

UWAGA: Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie
z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że
za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
UWAGA: W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty
te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
UWAGA: Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zobowiązany jest do osobistego
wykonania odpowiedniej części zamówienia.
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UWAGA: Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o którym mowa w ust. 1, 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 dziale VI SIWZ.
VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY:
2. Wykluczenie Wykonawcy:
1) O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy
spełniają warunki określone w SIWZ oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania
na postawie art. 24 ust. 1 poz. 12-23 Pzp oraz ust. 5 pkt 1.
2) Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, podlegać
będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
3. Ocena

spełnienia

warunków

udziału

w

postępowaniu

zostanie

dokonana

wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych
do oferty.
4. Zgodnie z art. 24aa PZP ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się
będzie w dwóch etapach:
ETAP I
Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy wykonawcy odbędzie się na podstawie
informacji
z

zawartych

postępowania”

oraz

w

„Oświadczeniu

„Oświadczeniu

dotyczącym

dotyczącym

przesłanek

spełnienia

wykluczenia

warunków

udziału

w postępowaniu”, które stanowią załączniki nr 5 oraz załącznik nr 6 do SIWZ.
ETAP II
Ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane
na podstawie dokumentów potwierdzających, o których mowa dziale VIII SIWZ. Ocenie na tym
etapie podlegać będzie wyłącznie wykonawca, którego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą.
Jeżeli wykonawca nie złoży Oświadczenia lub innych dokumentów niezbędnych
do przeprowadzenia postępowania lub złożone oświadczenie lub dokumenty będą
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niekompletne, będą zawierały błędy lub będą budziły wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich
złożenia, uzupełnienia, poprawienia. Chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegać
będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postepowania.
W związku z powyższym Wykonawca do oferty musi dołączyć podpisane:
1) Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 5

2) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 6
UWAGA: w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez
dwóch lub więcej wykonawców, w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla
każdego z nich).
UWAGA: Niżej wymienionych dokumentów (wskazanych w dziale VIII SIWZ) nie należy
dołączać do oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie
powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu ich dostarczenia.
VIII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA
1. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa Pzp zastrzega, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie
zbada, czy wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunku udziału w postępowania.
2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od
wykonawcy złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków oraz oświadczenia o braku podstaw
do wykluczenia wg załącznika nr 5 i 6 do SIWZ
3. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została
oceniona najwyżej do złożenia w terminie 5 dni, aktualnych na dzień składania następujących
dokumentów:
a) koncesji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wykonywanie działalności w zakresie
obrotu paliwami będącymi przedmiotem umowy;
b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14
i 21 Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
c) zaświadczenia

właściwego

naczelnika

urzędu

skarbowego

potwierdzającego,

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące

przed

upływem

terminu

składania

ofert,

lub

innego

dokumentu

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
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rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu,
d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu,
e) 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 do art. 24 ust. 5 pkt. 1 u.p.z.p. –
Zamawiający samodzielnie pobierze przedmiotowe dokumenty z dostępnych rejestrów,
jeżeli może to ustalić z udostępnionych przez Wykonawcę danych.
4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 powyżej składa on:
a) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 13, 14 i 21 Pzp,
b) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat,
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z
właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu.
c) składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
5. Dokument, o którym mowa powyżej w pkt 4 lit a i c powyżej powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Natomiast dokument, o
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którym mowa w pkt 4 lit b powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert
6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej w pkt 4 powyżej zastępuje
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania. Postanowienia pkt. 5 powyżej znajdują odpowiednie zastosowanie.
7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
8. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach
niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku
Polskiego z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.
9. Forma i sposób przedstawienia dokumentów:
a) Dokumenty mogą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem (także w przypadku, gdy są składane w wyniku wezwania Zamawiającego).
b) Oświadczenia składane są w formie oryginałów (także w przypadku, gdy są składane
w wyniku wezwania Zamawiającego).
c) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą
d) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.

IX. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ:
1. Postepowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Wszelka korespondencja pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą (oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje) prowadzona będzie wyłącznie w formie pisemnej,
z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie.
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3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ będzie zamieszczana na stronie internetowej
Zamawiającego: www.zk-pobiedziska.pl
4. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami tylko i wyłącznie w sprawach
organizacyjnych w godz. 9.00 do 14.00 jest Anna Romanowska - tel. 61 8977302; e-mail
zamowienia@zk-pobiedziska.pl.
X.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.
UWAGA: 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 30 dni.
XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
1. Wymagania podstawowe.
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli
z dokumentu(ów)

określającego(ych)

status

prawny

Wykonawcy(ów)

lub

pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów)
upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być
podpisane przez wszystkie te osoby.
4) Upoważnienie

osób

podpisujących

ofertę

musi

bezpośrednio

wynikać

z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika
wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) to do oferty
należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione.
5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej
formie z niniejszą SIWZ.
6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Forma oferty.
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1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną. Dokumenty
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.
2) Stosowne

wypełnienia

we

wzorach

dokumentów

stanowiących

załączniki

do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane
komputerowo, maszynowo lub ręcznie.
3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów
stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego
lub maszynopisu.
4) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe
zdekompletowanie.
5) Wszystkie zapisane strony oferty zaleca się ponumerować i parafować przez osobę (lub
osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby)
podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status
prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony
zawierające informacje niewymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o
firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.
6) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany
wpisywanej przez siebie treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest
to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby)
podpisującą (podpisujące) ofertę.
7) Dokumenty składane wraz z ofertą mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii, natomiast
w przypadku pełnomocnictwa, o którym mowa w Dziale XIV pkt 1 ppkt 4 SIWZ w formie
oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
8) Oświadczenia
do
z
w

niniejszej
oryginałem
skład

sporządzane
SIWZ

powinny

wszystkich

oferty

na

musi

podstawie
być

zapisanych
być

złożone
stron

potwierdzona

wzorów
w
kopii
przez

stanowiących

formie

oryginału.

dokumentów
osobę

(lub

załączniki
Zgodność

wchodzących
osoby,

jeżeli

do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą
(podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny
Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
9) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca
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na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, kopie
dokumentów

dotyczących

odpowiednio

Wykonawcy

lub

tych

podmiotów

są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
10) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.
3. Zawartość oferty.
1) Kompletna oferta musi zawierać:
a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
niniejszej SIWZ
b) stosowne

Pełnomocnictwo(a)

–

w

przypadku,

gdy

upoważnienie

do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie dokumentu,
c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,
d) pozostałe dokumenty wymienione w Dziale VI, VII oraz VIII niniejszej SIWZ.
2) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko
jedna ostateczna cena.
3) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę sam lub jako partner w konsorcjum
(Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia). Wykonawca, który
przedkłada

lub

partycypuje

w

więcej

niż

w

jednej

ofercie

spowoduje,

że wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone.
4. Informacje

stanowiące

tajemnicę

przedsiębiorstwa

w

rozumieniu

przepisów

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:
Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty),
iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W przypadku zastrzeżenia
przez Wykonawcę części oferty, jako tajemnicy przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany
jest wykazać, że część ta stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
5. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystym, zabezpieczonym przed przypadkowym otwarciem
opakowaniu, oznaczonym w następujący sposób:
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Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o.
oferta do postępowania na :
„Hurtowa dostawa paliwa płynnego (olej napędowy DIESEL) do zbiornika zlokalizowanego
na terenie siedziby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o ”
nie otwierać przed dniem 4.12.2020 roku, godz. 15:30”
XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego.
2. Termin składania ofert: 4.12.2020 roku, godz. 12:00
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 4.12.2020 roku, godz. 15:30
4. W razie cofnięcia lub modyfikacji oferty przed terminem składania ofert wykonawca
zobowiązany jest do oznaczenia opakowania, w którym dostarcza informację tym dopiskiem:
„wycofanie oferty” lub „Zmiana oferty”.
5. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację
z otwarcia ofert.
7. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
1. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich i obejmować wszystkie koszty, w tym podatki
i daniny publiczne za wykonanie zamówienia zgodnie z opisem zamieszczonym w SIWZ.
2. Wykonawca w przedstawionej ofercie przedstawi cenę kompletną, jednoznaczną, z rozbiciem
na cenę netto i brutto (z podatkiem VAT) ujętą cyfrowo i słownie.
3. Jako cenę wykonawca poda średnią cenę 1.000 litrów (1m3) oleju napędowego stosowaną przez
PKN ORLEN w dniu 26.11.2020 r.
4. Wykonawca zobowiązany jest podać w ujęciu procentowym wysokość upustu jaki będzie
przysługiwać Zamawiającemu od ceny 1m3 paliwa. Upust jest niezmienny przez cały okres
umowy.
5. Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY:
Wysokość upustu (A) – 100%.
OFERTY BĘDĄ PUNKTOWANE W NASTEPUJĄCY SPOSÓB:
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W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie posługiwał się następującym
wzorem gdzie Kryterium A – to wysokość upustu (najwyższy upust otrzymuje 100 pkt.) Pozostałe
wyliczone wg wzoru matematycznego:

A=

wartość upustu badanej oferty
najwyższa wartość upustu

X 100

XVI. FORMALNOŚCI W CELU ZAWARCIA UMOWY PO WYBORZE OFERTY:
1. Zamawiający i wykonawca zawrą umowę zgodną z załącznikiem nr 3 do SIWZ,
2. Zamawiający i wykonawca zawrą umowę w terminie wyznaczonym przez tego pierwszego, z tym
że termin ten nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób, z zastrzeżeniem
art. 94 ust. 2 ustawy.
3. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.
XVII.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVIII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE:
Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
XIX. INFORMACJE DODATKOWE:
1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) i 7)
Pzp.
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego
systemu zakupów.
5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM:
1. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej wskazane w Dziale VI Pzp.
2. W postępowaniach, których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
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a) określenia warunków udziału w postępowaniu,
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
c) odrzucenia oferty odwołującego,
d) opisu przedmiotu zamówienia,
e) wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla
tego rodzaju podpisu.
5. Odwołujący Wykonawca 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. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem
terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu
czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie
na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.
XXI. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, informuję, że:


administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Komunalny w Pobiedziskach
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pobiedziskach przy ulicy Poznańskiej 58
(62-010 Pobiedziska), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, legitymującym się numerem KRS 0000440307 oraz numerem NIP 7773228861 i
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REGON 302285701, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 10.267.000,00 złotych; nr tel.:
61 8177074, e-mail: sekretariat@zk-pobiedziska.pl.


Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: Hurtową dostawę
paliwa płynnego (olej napędowy DIESEL) do zbiornika zlokalizowanego na terenie siedziby
Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o ” W niektórych sytuacjach Zamawiający
może przekazywać Pani/Pana dane osobowe osobom trzecim, jeśli będzie to konieczne do
dochodzenia praw i obowiązków wynikających z umowy lub obowiązujących przepisów prawa;



Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez
Zamawiającego tj. pracownikom i współpracownikom Zamawiającego, którzy muszą mieć
dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym
Zamawiający zleci to zadanie, innym odbiorcom danych np. kurierom (lub placówkom
pocztowym), kancelariom prawnym lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa do
otrzymania przedmiotowych danych;



odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą ponadto osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i
2018), dalej „ustawa Pzp”;



Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz przez
okres wykonywania przez Zamawiającego ciążących na nim obowiązków prawnych, w którym
przepisy prawa nakazują Zamawiającemu przechowywać dane osobowe, w którym
Zamawiający może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązków wynikających z
przepisów prawa oraz ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń i wierzytelności przez
Zamawiającego;



obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych pochodzących bezpośrednio od
Pani/Pana dotyczących udziału w niniejszym postępowaniu jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp – tj. ich niepodanie uniemożliwia udział w w/w postępowaniu;



w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;



posiada Pani/Pan:
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−

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

−

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;

−

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;

−

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



nie przysługuje Pani/Panu:
−

prawo do usunięcia danych osobowych, o ile zostały spełnione przesłanki wskazane w art.
17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;

−

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

−

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

XXII. Załączniki:
1.

załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia,

2.

załącznik nr 2 – formularz oferty,

3.

załącznik nr 3 – wzór umowy,

4.

załącznik nr 4 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,

5.

załącznik nr 5 – oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

6.

załącznik nr 6 – oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,

7.

załącznik nr 7 – wykaz pojazdów,

8.

załącznik nr 8 – wykaz osób.

Opracowano: Pobiedziska, dnia 26.11.2020 r.
***

1

UWAGA: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
2
UWAGA: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego
Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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Załącznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiot zamówienia: hurtowa dostawa oleju napędowego 150.000 l (150m3)
Kod CPV: 09134100-8


Umowa na czas od 1 stycznia do 31 grudnia 2021.



Dostawa oleju napędowego do naziemnego zbiornika na terenie Zakładu Komunalnego w
Pobiedziskach – wskazanego przez Zamawiającego.



Wykonawca gwarantuje, że sprzedawane paliwo będzie spełniało wymogi jakościowe
określone w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Rozporządzenia
Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw
ciekłych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1680) , oraz wymogi określone w normach PN-EN 590.



Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymania dla Zamawiającego przez cały okres umowy
niezmienionej stopy procentowej upustu od ceny paliwa wraz z uwidocznieniem go na
fakturze. Cena paliwa za 1.000 l – aktualna na dzień dostawy (hurtowa cena paliwa PKN Orlen,
obniżona o stały upust).



Zamawiający szacuje, iż ilość dostaw w trakcie realizacji umowy wyniesie średnio 1 raz w
tygodniu.



Wykonawca przed dokonaniem zrzutu paliwa u Zamawiającego zobowiązany jest do
przedstawienia świadectwa jakości paliwa.



Dostawa oleju napędowego nie może odbyć się później niż 24 godziny od momentu załadunku
pojazdu w magazynie.



Odbiór dostarczonego przez Wykonawcę do zbiornika oleju napędowego zostanie
każdorazowo potwierdzony dokumentem WZ podpisanym przez uprawnione osoby i
potwierdzony wydrukiem z drukarki określającym ilość przekazanego paliwa.



Cysterna w której będzie dostarczone paliwo ma być wyposażona w układ dystrybucyjny z
pompą załadowczą oraz legalizowanym przepływomierzem.



Wykonawca realizujący dostawy zobowiązany jest dostarczyć paliwo w ilości zgodnej z
otrzymanym zamówieniem.



Rozliczanie dostawy paliwa odbywać się będzie na podstawie faktury.



Dostawca przedstawi dokument potwierdzający ilość paliwa w temperaturze referencyjnej
15°C zgodny z fakturą zawierający przeliczenie na ilość paliwa w temperaturze rzeczywistej.



Kontrola ilości dostarczonego paliwa odbywać się będzie na podstawie zainstalowanego na
cysternie Wykonawcy licznika wyposażonego w drukarkę drukującą dokument, który określi
dostarczoną ilość paliwa w temperaturze rzeczywistej.
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Przyjmowanie i sprzedaż paliwa w temperaturze referencyjnej 15° C.



Termin płatności 30 dni.



Możliwość dostawy awaryjnej 3 h.



Wykonawca zobowiązany jest do rejestracji w bazie SENT, każda dostawa paliwa odbywać się
będzie w ramach obrotu objętego systemem.

Sposób realizacji dostawy:


Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sukcesywnych dostaw oleju napędowego po
każdorazowym złożeniu przez osobę uprawnioną po stronie Zamawiającego zamówienia
przesłanego wiadomością e-mail (na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w ofercie) w
terminie max do 48 godzin od złożenia zamówienia. W ramach realizacji przedmiotu
zamówienia Zamawiający decyduje o ilości dostarczanego oleju napędowego do zbiornika
przez okres obowiązywania zawartej umowy. Informacja w zakresie ilości paliwa jakie
Wykonawca musi dostarczyć zostanie zawarta w przesłanym zamówieniu.



Dopuszcza się złożenie zamówienia drogą telefoniczną na numer wskazany w ofercie.



Zamówienie złożone po godz. 15:00 traktuje się jako zamówienie złożone dnia następnego.



Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo potwierdzić otrzymanie zamówienia (e-mail
zwrotny). W nawiązaniu do powyższego ustala się, iż problemy techniczne związane z
dostarczeniem wiadomości zwrotnej o przyjęciu zamówienia lub brak takiej wiadomości nie
zwalniają Wykonawcy z obowiązku wykonania dostawy w terminie max do 48 godzin od daty
złożenia zamówienia.



Dostawy mogą być realizowane wyłącznie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w
godzinach 7:00-14:00, z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.



Zamówienia złożone w czwartek realizowane będzie najpóźniej w najbliższy poniedziałek do
godz. 14:00.



Zamówienia złożone w piątek realizowane będzie najpóźniej w najbliższy poniedziałek do godz.
14:00.



Zamawiający wymaga, aby dostawy były realizowane: pojazdem specjalnym, przeznaczonym
do przewozu paliw płynnych (oleju napędowego) posiadającym Świadectwo Dopuszczenia
Pojazdów Do Przewozu Niektórych Towarów Niebezpiecznych.
Świadectwo ma stwierdzać, że pojazd odpowiada wymaganiom określonym w Umowie
europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
(ADR), przez kierowcę posiadającego prawo jazdy o kategorii odpowiedniej dla danego rodzaju
pojazdu, Zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych tj.
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oleju napędowego oraz Zaświadczenie Kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń do
napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (cystern drogowych) do towarów
niebezpiecznych klas: 3 według ADR.


Cysterna powinna być zaplombowana.



Dostawa paliwa powinna odbywać się tylko z pełnej komory, nie większej niż 3.500 l.



Wykonawca dostarczy zamawiany ON własnym transportem wyposażonym w urządzenie
legalizowane przez GUM, na swoje ryzyko i swój koszt.



Zamawiający zastrzega obowiązek wykonania przez Wykonawcę prac dotyczących dostawy
(zatankowanie zbiornika Zamawiającego przez pracownika Wykonawcy).
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Załącznik nr 2
………………………………………………….
(miejscowość, data)

FORMULARZ OFERTY

…................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Nazwa (firma) i adres wykonawcy/wykonawców
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
adres mailowy wykonawcy/ telefon (do składania zamówień dostawy)

Niniejszym składam/y ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
zamówienie pn. „Hurtową dostawę paliwa płynnego (olej napędowy DIESEL) do zbiornika
zlokalizowanego na terenie siedziby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o.”

Sposób obliczania ceny:

Lp.

Przedmiot
zamówienia

1

2

1.

Olej
napędowy

Szacunkow
a ilość w l

cena stosowana
w dniu
26.11.2020
przez PKN
ORLEN

3

4

Upust
(stały przez
cały okres
trwania
umowy)
zł/1.000
litrów
(1m3)

5

Cena 1.000 l
(1 m3)

Wartość
netto

Wartość brutto
VAT

(kolumna 4-5)
netto

(kolumna
3x6)

6

7

(kolumna 7+8)

8

9

150.000

Uwaga:
Wypełnić wszystkie kolumny pod rygorem odrzucenia oferty, z tym, że jeżeli oferent nie udziela upustu,
to w kolumnie należy wpisać ‘nie”.
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Za wykonanie całości zamówienia oferuję/my:
cenę brutto: ………………………. zł (słownie: …….…………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….),
w tym:
cenę netto: ………………………. zł (słownie: ……………………………………………………………………………………………
………..…….…………………………………………………………………............................................................................),
oraz należny podatek VAT: …… % tj. ………………. zł (słownie: ………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..)
Zamówienie zamierzamy/nie zamierzamy*** powierzyć podwykonawcom w następującym zakresie,
(jeżeli jest to wiadomo, należy podać również dane proponowanych podwykonawców):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam/y, że:
a) zapoznaliśmy się z warunkami SIWZ oraz wyrażamy zgodę na zawarcie umowy według
załączonego do SIWZ wzoru,
b) Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane
poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one
udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania¹:
L.p.

Oznaczenie rodzaju (nazwy)
informacji

Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)
od

do

a)
b)
c) W celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
- nie powołujemy się na zasoby innych podmiotów*
- powołujemy się na zasoby innych podmiotów:*
Nazwa podmiotu
Lp.
Adres podmiotu trzeciego
trzeciego

Zasoby udostępnione przez
podmiot trzeci

1.
2.
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* niepotrzebne skreślić
d) pozostajemy związani niniejszą ofertą przez 30 dni,
e) wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* Jednocześnie
poinformowałem w/w osoby o tym, iż odbiorcą ich danych będzie Zamawiający.
f) spełniamy warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą żadne podstawy do wykluczenia
mnie/nas z postępowania.

……………...................................
data, pieczęć i podpis Wykonawcy

______________________________
1) rozporządzenie

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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Załącznik nr 3
UMOWA NR […]
(zwana dalej „Umową”)
zawarta w [… ]w dniu […] […] 20[…] roku pomiędzy:
Zakładem Komunalnym w Pobiedziskach Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Pobiedziskach przy ulicy Poznańskiej 58 (62-010 Pobiedziska), wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000440307, legitymującą się następującym numerem
NIP 7773228861 oraz numerem REGON 302285701, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości
10.267.000,00. złotych,
reprezentowaną przez Pana Szymona Stachowiaka - Prezesa Zarządu,
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a:
……………………………………………………………………………………………………………………..…….………….……………………
…...………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwaną/ym dalej „Wykonawcą”
zwanych łącznie „Stronami”, z osobna zaś „Stroną”,
o następującej treści:
W wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą paliwa oleju napędowego zawarta została umowa o następującej treści:
§1
Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o:
1. Paliwie - należy przez to rozumieć olej napędowy spełniający wymagania jakościowe określone
w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 23 października 2015 roku
w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1680).
2. Dniu roboczym - należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy
(Dz. U. z 2015 roku, poz. 90 z późn. zm.),
3. SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego na „Hurtową dostawę paliwa
płynnego (olej napędowy DIESEL) do zbiornika zlokalizowanego na terenie siedziby Zakładu
Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o.”
§2
1. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy przez Wykonawcę do Zamawiającego oleju
napędowego w szacunkowej ilości 150.000 litrów, w cenie jednostkowej za 1000 litrów w temp.
referencyjnej 15°C w kwocie (na dzień podpisania umowy) w wysokości […] złotych netto (słownie:
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[…] złotych […]/100) z zastrzeżeniem, że wskazana cena jednostkowa może ulec zmianie na
zasadach określonych w § 8 Umowy.
2. Zamawiający będzie składał zamówienia na dostarczane paliwa, o których mowa w ust. 1,
do kwoty [...] zł brutto (słownie: […] złotych […]/100). Kwota powyższa stanowi wartość umowy
brutto i jest maksymalnym zobowiązaniem Zamawiającego względem Wykonawcy.
3. Okres obowiązywania umowy wynosi 12 miesięcy tj. od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia
31 grudnia 2021 roku.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu paliwo o jakości zgodnej
z obowiązującymi na dzień dokonania dostawy normami (PN-EN 590) i wymaganiami
jakościowymi określonymi w rozporządzeniu, o którym mowa w § 1 pkt 1 Umowy lub innych
obowiązujących przepisach.
5. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego wykonywania obowiązków podatkowych
związanych z realizacją niniejszej umowy i dostawami paliwa na rzecz Zamawiającego,
w szczególności do zapłaty należnego podatku od towarów i usług. W przypadku naruszenia przez
wykonawcę obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim i doręczenia Zamawiającemu
wydanej przez właściwy organ decyzji orzekającej o odpowiedzialności podatkowej
Zamawiającego za zaległości podatkowe Wykonawcy w związku z dokonanymi na rzecz
Zamawiającego, na podstawie obowiązującej umowy, dostawami paliwa, Wykonawca
zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu zapłaconych przez niego kwot wynikających
z takiej decyzji organu podatkowego.
6. Zamawiający oświadcza, że nie prowadzi obrotu paliwami ciekłymi. Zamawiane paliwo
wykorzystywane będzie tylko do celów własnych.
7. Wykonawca zobowiązuje się do rejestracji w bazie SENT każdej dostawy paliwa dokonanej
w ramach niniejszej umowy.

§3
1. Strony zgodnie postanawiają, że miejscem dostawy traktowanym przez strony jako miejsce
spełnienia świadczenia będzie zbiornik zlokalizowany na terenie Zakładu Komunalnego
w Pobiedziskach Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (teren byłej oczyszczalni ścieków,
NADROŻNO 1) w Pobiedziskach. Paliwo będzie dostarczane w dni robocze w godzinach od 7:00 –
14:00. Zamówienie złożone po godz. 15:00 traktuje się jako zamówienie złożone dnia następnego.
Strony zastrzegają ponadto, że:
1) Zamówienia złożone w czwartek realizowane będzie najpóźniej w najbliższy poniedziałek
do godz. 14:00.
2) Zamówienia złożone w piątek realizowane będzie najpóźniej w najbliższy poniedziałek
do godz. 14:00.
2. Zamawiający szacuje, iż ilość dostaw w trakcie realizacji umowy wyniesie średnio 1 raz w tygodniu.
3. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo potwierdzić otrzymanie zamówienia (e-mail
zwrotny). W nawiązaniu do powyższego ustala się, iż problemy techniczne związane z
dostarczeniem wiadomości zwrotnej o przyjęciu zamówienia lub brak takiej wiadomości nie
zwalniają Wykonawcy z obowiązku wykonania dostawy w terminie max do 48 godzin od daty
złożenia zamówienia.
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4. Dopuszcza się złożenie zamówienia drogą telefoniczną na numer telefonu Wykonawcy wskazany
w ofercie lub w § 4 ust. 1 Umowy.
5. Strony uzgadniają, że:
1) rozliczenie ilości dostarczonego paliwa odbędzie się na podstawie zainstalowanego
na cysternie Wykonawcy licznika/przepływomierza z aktualnie potwierdzoną legalizacją
wyposażonego w drukarkę drukującą dokument, który określi rzeczywistą ilość dostarczonego
paliwa oraz ilość paliwa w temperaturze referencyjnej + 15°C,
2) do każdej dostawy Wykonawca dołączy dokument wydawczy, sporządzony na podstawie
pomiarów paliwa wydanego przez Wykonawcę wg zasad określonych w pkt 1 powyżej
i zawierający dane o jego temperaturze, gęstości i objętości mierzonej w litrach oraz objętości
zredukowanej do temperatury referencyjnej + 15°C,
3) dokument wydawczy wskazujący objętość dostarczonego paliwa zredukowanej
do temperatury +15°C stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę,
4) Zamawiający może żądać od Wykonawcy aktualnych dokumentów potwierdzających
legalizację urządzeń pomiarowych na autocysternie dostarczającej daną partię paliwa,
a Wykonawca wraz z dostawą przekaże Zamawiającemu dokument potwierdzający
legalizację licznika/przepływomierza,
5) ewentualne rozbieżności pomiędzy pomiarami paliwa określonymi na podstawie
licznika/przepływomierza z cysterny Wykonawcy a ilością paliwa w temperaturze + 15°C będą
rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zasadami. Wykonawca
jest zobowiązany w szczególności przedstawić dokument potwierdzający ilość paliwa w
temperaturze referencyjnej 15°C zgodny z fakturą zawierający przeliczenie na ilość paliwa w
temperaturze rzeczywistej.
6. Odbiór dostarczonego przez Wykonawcę do zbiornika oleju napędowego zostanie każdorazowo
potwierdzony dokumentem WZ podpisanym przez uprawnione osoby i potwierdzony wydrukiem
z drukarki określającym ilość przekazanego paliwa. Z chwilą wydania rzeczy Zamawiającemu,
przechodzą na Zamawiającego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo ich
utraty lub uszkodzenia.
7. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć paliwo spełniające wymagane normy jakościowe wraz z
aktualnym świadectwem jakości. Wykonawca przed dokonaniem zrzutu paliwa u Zamawiającego
zobowiązany jest do przedstawienia świadectwa jakości paliwa
8. Wykonawca oświadcza, że:
1) dysponuje pojazdem specjalnym, przeznaczonym do przewozu paliw płynnych (oleju
napędowego) posiadającym Świadectwo Dopuszczenia Pojazdów do Przewozu Niektórych
Towarów Niebezpiecznych spełniającym wymagania określone w Opisie Przedmiotu
Zamówienia stanowiącym załącznik do SIWZ;
2) dysponuje personelem (kierowcą) posiadającym kwalifikacje oraz doświadczenie, w tym
odpowiednie zaświadczenia, wymienione w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym
załącznik do SIWZ.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji tego czy sprzęt oraz personel, z którego
korzysta Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, spełnia wymagania wymienione
w ust. 8 powyżej. Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do przedłożenia na każde żądanie
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Zamawiającego atestów, zaświadczeń lub certyfikatów potwierdzających spełnienie przez sprzęt
oraz personel przedmiotowych wymagań.
10. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga zatrudnienia
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: zatankowanie zbiornika Zamawiającego.
11. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 3 ust. 10
umowy czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
12. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane w wezwaniu dowody
w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących opisane w § 3 ust. 10 umowy czynności
w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający może żądać poniższych dowodów:
a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie
to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych
osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności,
których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,
zgodnie z wymogami RODO, tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia
na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie
z przepisami RODO. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
13. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 3 ust. 10 umowy czynności Zamawiający
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przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości
określonej § 5 Umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 3 ust. 10 Umowy
czynności.
14. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Inspekcję Pracy.
§4
1. Strony uzgadniają, że zakup i dostawa paliwa odbywać się będzie na podstawie zamówienia
kierowanego przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnie za pośrednictwem drogi
elektronicznej na adres e:mail: […] lub telefonicznie na następujący nr telefonu […]. Pracownikiem
Zamawiającego upoważnionym do kontaktów z Wykonawca jest […], e-mail: […], tel. […].
2. Ilość dostarczanego paliwa w jednym transporcie ustalana będzie każdorazowo przez
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
3. Wykonawca realizujący dostawy zobowiązany jest dostarczyć paliwo w ilości zgodnej
z otrzymanym zamówieniem.
4. Dostawa paliwa, w sposób opisany w § 3 ust. 1 Umowy, powinna nastąpić w terminie 48 godzin
od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego, nie później jednak niż 24 godziny
od momentu załadunku w magazynie
5. Dostawa i odbiór paliwa nastąpi w dniu wskazanym przez Zamawiającego, wskazanym
w pisemnym zgłoszeniu zamówienia, przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego,
o którym mowa w ust. 1.
6. Zamawiający zastrzega, że w trakcie trwania Umowy, może żądać od wykonawcy dostarczenia
paliwa w terminie 3 godzin od momentu złożenia stosownego zgłoszenia. Możliwość skorzystania
przez Zamawiającego z trybu awaryjnej dostawy paliwa aktualizuje się w następujących
przypadkach:
a. Gdy w wyniku realizacji umowy na odśnieżanie ulic i chodników (AKCJA ZIMA) zamawiający
nie był w stanie przewidzieć ilości zużytego paliwa i okaże się że na dalsze wykonywanie
zadanie, paliwa nie ma w zbiorniku.
§5
1. W razie niedostarczenia paliwa w zamówionych ilościach lub w terminie wskazanym w § 4
Umowy, Wykonawca zobowiązuje do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości
5% wartości zamówionego paliwa jednak nie więcej niż 20% ogólnej wartości przedmiotu umowy
określonej w § 2 ust. 3 Umowy.
2. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 20% wartości
brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 3 Umowy.
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3. W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie,
Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 20% wartości brutto
przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 3 Umowy.
4. W przypadku nie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności wymienione w § 3 ust. 10 Umowy - Wykonawca
zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy
określonej w § 2 ust. 3 Umowy.
5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o wysokości i sposobie
naliczenia kar.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone
kary umowne.
§6
1. W przypadku dostawy paliwa nieodpowiedniej jakości, Zamawiający będzie miał prawo żądać jego
wymiany i pokrycia związanych z tym kosztów oraz naprawy szkód powstałych w wyniku takiej
dostawy.
2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, co do nieodpowiedniej jakości paliwa, ustala się
następujący sposób postępowania:
1) Zamawiający przekaże do analizy próbkę pobraną ze zbiornika pojazdu jak i ze zbiornika
Zamawiającego, albo
2) na żądanie Wykonawcy – Zamawiający wykorzysta do analizy próbkę paliwa z autocysterny
Wykonawcy, pobraną przy każdej dostawie paliwa. Przedstawiciel Wykonawcy, w obecności
pracownika Zamawiającego, dokona pobrania próbki paliwa. Wykonawca na swój koszt
dostarczy pojemniki umożliwiające odpowiednie przechowywanie i zabezpieczenie próbek
paliwa w magazynie Zamawiającego.
3. Wyniki analizy próbek paliwa, pobranych w sposób określony w ust. 2 pkt 1 albo pkt 2 powyżej,
przeprowadzonej przez niezależne akredytowane laboratorium z siedzibą w Poznaniu lub
na terenie powiatu poznańskiego sporządzone na piśmie z podaniem uzasadnienia dotyczącego
sporu, będą ostateczne i wiążące dla Stron. Koszty związane z przeprowadzeniem analizy ponosi
Wykonawca, jeżeli Zamawiający otrzymał produkt nieodpowiedniej jakości.
§7
1. Wykonawca za dostarczone paliwo wystawi fakturę, która będzie uwzględniać rodzaj produktu,
jego ilość w litrach zgodnie z postanowieniami § 3 i 4 Umowy oraz cenę, o której mowa
w § 8 Umowy.
2. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia Faktur bez jego podpisu.
3. Wykonawca za pobrane paliwo obciąży fakturą Zamawiającego, wysyłając ją na adres
Zamawiającego.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie dostawy przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni, licząc od dnia wystawienia prawidłowej Faktury.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wskazania numeru rachunku bankowego uwidocznionego
w wykazie o którym mowa w art. 96b ust. 1-3 ustawy o podatku od towarów i usług (tzw. biała
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lista podatników). W przypadku, gdy numer rachunku bankowego Wykonawcy nie znajduje się
w wykazie o którym mowa powyżej (białej liście podatników), Zamawiający poinformuje urząd
skarbowy właściwy dla Wykonawcy o dokonaniu zapłaty na rachunek bankowy spoza wykazu
w terminie 3 dni od dnia przeprowadzenia transakcji.
6. W wypadku opóźnienia w zapłacie faktury Wykonawca ma prawo żądać z tego tytułu odsetek
ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.
§8
Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania dla Zamawiającego przez cały okres umowy
niezmienionej stopy procentowej upustu od ceny paliwa wraz z uwidocznieniem go na fakturze.
Cena paliwa za 1.000 l – aktualna na dzień dostawy (hurtowa cena paliwa PKN Orlen, obniżona
o stały upust).
§9
1. Strony uzgadniają, że w razie wystąpienia 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
powyższych okolicznościach. Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z
tytułu wykonania części umowy. Wypowiedzenie wymagane jest w formie pisemnej.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązania umowy przed upływem terminu jej
obowiązywania, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, w sytuacji niewykonania
lub nienależytego wykonywania dostawy przez Wykonawcę, po uprzednim dwukrotnym
wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do należytej realizacji umowy.
3. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku gdy łączna wartość dostaw wykonanych w tracie trwania
umowy przekroczy wartość […] euro 1 z uwzględnieniem kursu euro wynikającego z aktualnie
obowiązującego Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego
w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.
4. W przypadku rozwiązania umowy na podstawie okoliczności określonych w ust. 2, Wykonawca
nie będzie wnosił wobec Zamawiającego żadnych roszczeń, w tym roszczeń odszkodowawczych.
5. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku utraty
przez Wykonawcę koncesji na obrót paliwami płynnymi albo w nieprzestrzegania przez
Wykonawcę przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
§10
1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia
co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych
warunków ich wprowadzenia.
1) zmiana terminu dostawy:
a) zmiany spowodowane siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, warunkami
atmosferycznymi uniemożliwiającymi zrealizowanie dostawy w terminie,
b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego,
w szczególności wstrzymanie dostawy,

29

ZP-1/2020

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 1 lit. a-b
termin dostawy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej
wykonania, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
2) zmiana sposobu spełnienia świadczenia:
a) zmiany spowodowane nie wykupieniem pełnej ilości towarów. W powyższym przypadku
umowa może zostać przedłużona do czasu wykupienia pełnej ilości towarów
określonych w umowie.
3) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy:
a) zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT lub podatku
akcyzowego. Jeśli zmiana stawki VAT lub podatku akcyzowego będzie powodować
zwiększenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza
możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie
podatku VAT lub podatku akcyzowego zapłaconego przez Wykonawcę. Jeśli zmiana
stawki VAT lub podatku akcyzowego będzie powodować zmniejszenie kosztów towarów
po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia
o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego zapłaconego
przez Wykonawcę,

b) jeżeli zmiana, o których mowa w lit. a powyżej będzie miała wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez Wykonawcę tj. zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia, w takiej
sytuacji Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kalkulację ceny z uwzględnieniem
wszystkich składników cenotwórczych, również tych które będą podlegały zmianom oraz
uzasadnienie ewentualnych zmian i propozycję wysokości zmiany kwoty. Zamawiający
dokona weryfikacji przedłożonej kalkulacji pod kątem zgodności z prawnymi i
faktycznymi podstawami zmiany. W przypadku nieadekwatnej zmiany wynagrodzenia w
stosunku do zaistniałych okoliczności będących podstawą do zmiany w ocenie
Zamawiającego, strony przystąpią do ustalenia poziomu zmiany w wyniku obopólnych
ustaleń - negocjacji, z tym zastrzeżeniem, że dopuszczalna jest wyłącznie zmiana
proporcjonalna do poziomu wynikającego z okoliczności będących podstawą do jej
wprowadzenia. Wykonawca ma prawo do złożenia Zamawiającemu wniosku wraz
z kalkulacją w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w terminie 30 dni od dnia
wejścia w życie przepisów zmieniających podatek VAT. Jeżeli zmiany będą powodować
zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy. Zamawiający
dopuszcza również możliwość umniejszenia wynagrodzenia o różnicę która nastąpiła
w wyniku zmiany przepisów w zakresie określonym w lit. a powyżej.
4) zmiany spowodowane zmianami przepisów obowiązującego prawa lub wdrożeniem nowego
ustawodawstwa mających wpływ na ceny zawarte w niniejszej umowie, sposób realizacji
dostaw lub obowiązki i prawa stron umowy, o ile nie będzie to niekorzystne dla
Zamawiającego.

2. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy
pisemnej. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności
uprawniających do dokonania tej zmiany.
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§ 11
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, w szczególności zaś przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo
zamówień publicznych.
2. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Stronami wynikające z realizacji niniejszej umowy lub z nią
związane, nie dające się rozwiązać w sposób polubowny, będą rozstrzygane przez właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik nr 4

………………………………………………….
(miejscowość, data)
…………………………………………………….
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
OŚWIADCZENIE
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów3
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych, którego przedmiotem jest „Hurtowa dostawa paliwa płynnego (olej napędowy DIESEL)
do zbiornika zlokalizowanego na terenie siedziby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o.”,
na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy oświadczam/y, że przynależę/my do grupy kapitałowej z
następującymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przetargu4:
NIP
Lp.

Nazwa/Firma

Adres wykonawcy

(numer identyfikacji
podatkowej)

1.
2.
Przedkładam następujące dowody, że powiązania wykonawcą/ami wymienionym/i w tabeli nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
______________________________________
podpis osoby lub osób
upoważnionych do reprezentowania wykonawcy

3

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w rat 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.
4
Jeżeli Wykonawca przynależy do grupy kapitałowej wskazuje nazwę/firmę, adres wykonawcy, a także NIP, oraz składa podpis pod
oświadczeniem określonym w tym miejscu. Wraz z oświadczeniem o przynależności do grupy kapitałowej, wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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Załącznik nr 5
Zamawiający:
Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o.
ul. Poznańska 58, 62-010 Pobiedziska
(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
I KRYTERIÓW SELEKCJI
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Hurtowa dostawa paliwa płynnego (olej napędowy DIESEL) do zbiornika zlokalizowanego na
terenie siedziby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o.”
prowadzonego przez Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o.
oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

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).

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

…………………………………………
(podpis)
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Oświadczam,

że

spełniam

kryteria

selekcji

określone

przez

zamawiającego

w

..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(wskazać

dokument

i

właściwą

jednostkę

redakcyjną

dokumentu,

w

której

określono

kryteria

selekcji),

tj. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..………………………………….…………………………………………………
(wymienić kryteria selekcji, które spełnia wykonawca).

…………….……. (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………………………………………………………...………..
dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

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

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

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania kryteriów selekcji, określonych przez zamawiającego
w…………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),

polegam na zasobach następującego/cych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….………….................................................................................
w

następującym

zakresie:

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

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

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

…………………………………………
(podpis)
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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)
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Załącznik nr 6
Zamawiający:
Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o.
ul. Poznańska 58, 62-010 Pobiedziska
(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 o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Hurtowa dostawa paliwa płynnego (olej napędowy DIESEL) do zbiornika zlokalizowanego na
terenie siedziby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o.”
prowadzonego przez Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o.
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.
2.

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww.
przepisu]

Oświadczam,

że

nie

podlegam

art. 24 ust. 5 pkt 1 i ustawy Pzp

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

.

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

…………………………………………
(podpis)
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że

w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust.

8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………..……….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

(podać pełną nazwę/firmę,

nie zachodzą podstawy wykluczenia 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:
……………………………………………………………………..….……

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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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)
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Załącznik nr 7
…………………………………………………
pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia

WYKAZ POJAZDÓW SPECJALNYCH
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na „Hurtową dostawę paliwa płynnego (olej napędowy DIESEL) do zbiornika
zlokalizowanego na terenie siedziby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o.”
Reprezentując Wykonawcę (nazwa):
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
oświadczam/y, że dysponujemy następującymi samochodami specjalnymi przeznaczonymi do
przewozu paliw płynnych posiadającymi Świadectwo Dopuszczenia pojazdów do Przewozu
Niektórych Towarów Niebezpiecznych:

Lp.

Nazwa i rodzaj pojazdu oraz jego opis
umożliwiający jednoznaczną
identyfikację (Zamawiający zaleca
podanie numeru rejestracyjnego lub
numeru VIN)

Podstawa dysponowania

1.

2.

Wykonawca powinien wskazać, na jakiej podstawie będzie dysponował wskazanym potencjałem (potencjał własny lub
potencjał podmiotu trzeciego zgodnie z art. 22a ust. 2 Pzp). Jeżeli Wykonawca polegał będzie na zasobach innych podmiotów,
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

……………., dnia ……………. r.

.........................................................................
czytelne podpisy osób wskazanych w dokumencie
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
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Załącznik nr 8

…………………………………………………
(pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia)

WYKAZ OSÓB
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
na roboty budowlane w zadaniu pn.: „Hurtowa dostawa paliwa płynnego (olej napędowy DIESEL) do
zbiornika zlokalizowanego na terenie siedziby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o.”
Reprezentując Wykonawcę (nazwa):
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Oświadczam(y), że:
w wykonywaniu ww. zamówienia uczestniczyć będą nw. osoba:

l.p.

Imię i nazwisko

Proponowana funkcja w
realizacji
zamówienia

Dane dotyczące kwalifikacji
zawodowych/
uprawnień

1.

2.

……………., dnia ……………. r.

............................................................................
czytelne podpisy osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie
prawnym lub posiadających pełnomocnictwo
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